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 هداءإ
 

 ......أهدي هذا العمل 
 إلى حبيب قلوبنا ونور عيوننا ،
 إلى  سيد األوليين واألخريين، 
 إلى شفيع العالمين يوم الدين ،
 إلى أفضل من مضى ومن بقى،

 إلى النبى األمّى الذى عّلم المتعلمين،
 ".صلى اهلل عليه وسلم(  "محمد)إلى سيدنا ونبينا 

 
 

 
 حقا  

 إال ألهل العلم إنهممــــــا الفخر 
 ـهنا كان يحســـم ئر ماكل وقدر 

  به أبــــدا اففـــز بعلم تعـــــش حي  

 دالءأعلى الهدى لمن استـــــهدوا 
 داءــــوالـــــجاهلون ألهل العلم أعـــــ

 اءــالنـــــاس موتى وأهل العلم أحي
 



 شكر وتقدير

رب لك الحمد   رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجيك وعظيم سلطانك، يا يا
رب لك الحمد   حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، يا

حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو ملء السموات وملء األرض وملء أي شيء  
شئت بعد ذلك، والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا دمحم وعلى آلو  

 وصحبو وسلم تسليماً كثيراً.
 وبعد ،،،  

معلمي الجليل "أ.د/ عبد الرحيم خلف عبد الرحيم" أستاذ اآلثار والفنون  
جامعة حلوان، لك كل الشكر والتقدير  -ية المساعد بكلية اآلداباإلسالم

وعظيم االمتنان والتبجيل على ما قدمتو لي من مساعدات في إتمام ىذا  
 العمل الذي أتمنى من هللا أن يكون علماً نافعاً فجزاك هللا عني خير الجزاء.

اإلسالمية  ومعلمي الجليل "أ.د/ إبراىيم أبو طاحون" أستاذ اآلثار والعمارة  
جامعة حلوان، لك كل الشكر والتقدير وعظيم    –المساعد بكلية اآلداب  

االمتنان والتبجيل على ما قدمتو لي من مساعدات في إتمام ىذا العمل  
 الذي أتمنى من هللا أن يكون علماً نافعاً فجزاك هللا عني خير الجزاء.

مة وعلميما الزاخر  وأشيد هللا جل فى عاله أنى قد تعلمت من أخالقيما الكري
 الكثير والكثير فجزاىما هللا عنى خير الجزاء.
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 "الهند"
 يـــا هـنـــــــد قـــد عـلـمـــــــت الـمـلـــــــوك...

 ــا لـتـيـجــــــــــــــان...أن يـضـحـــــــــــــــوا ب
 والـعـــــروش والـمـلـــك والـصــولـجـــــــان...

 ...راءـــــــــقـفـــس الـــــــــالبـدوا مـــــــــرتـوي
*** 

 ن...ـيـاربـت المحـــمـ  ق علـــة الحـــركـى معـوف
 ـــــــدد...ال عـــرات بـــدو مـــعـروا للـــفـأن يغ
 وع...ـــرفـــمـم الـــهـاح الســـمـوا جـــحـبـأن يك

 ...ةـــمـزيـهـو الر أـــــصـنـالـن بـــيـئـابـر عـغي
*** 

 ...أنـــت عـلـمـــــت مـــن يـنـجـــــــز شـيـئـــــا  
 ازه اهلل...ــــــــجـى انـــر فـــــــصـنـل الـــأن ك

 ع داره...ـوسـن يدار أـال ب  ت ر ـــــمـلـت عـــأن
 م...ـتييف والـيـوالضق ـديـار الصـل الجـن أجـم

*** 
 الل...ـــــــغبـاأللـقــــد قـيـــــــدت الـتـــــــرف 

 م...ـن العالـاف مـور صـأضاعت وجه الفقر بنف
 ...رـــع الخيـــى صنـق فـباركت الثروة التى تنف

 م...ـــهـروا ذواتـــكـنـال أن ي  ـــرجـت الـــمـلـع
 راء...ــــــــــــــضـراء والــــــــــــــسـى الـــوف

 ام اهلل...ــــــــأمم ــــــــالـــعـالـوا بــــــــقـلـأن ي
 رابندرانات تاجور                                                          
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 المقدمة

بعد الحمد هلل والصالة والسالم على أفضل رسل اهلل سيدنا محمد وعلى آله  وصححبه وسحلم 
 ،"أما بعد"

المسحلمون علحى إذ تفحو  فياحا  احتلت الفنون التطبيقية مركزًا اساسحيًا بحين الفنحون امسحالمية،
غيرهم من الشعوب وتعددت أنواع الفنون التطبيقيحة التحى ازدهحرت فحى العحالم امسحالمى محن 
خححزو وزجححاخ واخشحححاب وعححاخ ومعحححادن وبلححور صححخرل ونسحححيغ وسححجاد وجلحححود كتححب وغيحححر 

 .....ذلك
ولحححم يقحححو المسحححلمون عنحححد ححححد تطحححوير السحححاليب الصحححناعية والزخرفيحححة القديمحححة بحححل ابتكحححروا 

دة فححى شحححتى فحححروع الفنححون التطبيقيحححة بححل كحححادوا يختصحححون وحححدهم بحححبع  هحححذ  اسححاليب جديححح
الفنححون، و ححد سححاعد علححى ذلححك امرتبححاط الوويحح  بححين الفنححون وحيححاة امنسححان ومتطلباتححه التححى 

 .اختلفت من عصر إلى عصر ومن مكان آلخر
ربًا محن ضحروب الفحن امسحالمى وهحو وسوو اتناول بمشيئة الحرحمن فحى هحذ  الصحفحات ضح

وارية فنية محن آسة السجاد المغولى الاندي دراسة حيث  مت بدرا (لسجاد المغولى الاندلا)
خحححالل التححححو البا يحححة للسحححجاد المغحححول  الانحححدي، ورسحححوم السحححجاجيد فحححى تصحححاوير المدرسحححة 

حيحححث ا تصحححرت الدراسحححة علحححى فتحححرة حكحححم . المغوليحححة الانديحححة والمحححدار  المحليحححة التابعحححة لاحححا
   .(م5111: م5171) (هح5721: هح933)أباطرة المغول بالاند

السحححجاد المغححححولى الانحححدل مححححن خحححالل التحححححو البا يحححة وتصححححاوير )وجحححاات الدراسحححة بعنححححوان 
حيث  محت بدراسحة السحجاد المغحولى الانحدل . (وارية فنيةآدراسة ) (لية الانديةالمدرسة المغو 

رفحححه، ومتمحححام دراسحححة متكاملحححة وصحححفية وتحليليحححة لشحححتى أنحححواع السحححجاد المغحححولى الانحححدل وزخا
وراا الدراسة  مت بمقارنة نماذخ السجاجيد كتحو با ية بما جاا من رسوم السحجاد  الفائدة وا 
فحححى التصحححوير المغحححولى الانحححدل، وذلحححك محححن خحححالل السحححجاجيد المغوليحححة الانديحححة وتصحححاوير 

 .المدرسة المغولية الاندية الموزعة على المتاحو العالمية
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 اختياره وأسباب الموضوع أهمية
هححم الفنححون التطبيقيححة فححى مختلححو العصححور أالسححجاد بصححفة عامححة مححن ممححا ش شححك فيححه أن 

 .امسالمية فاو نوع من الفنون له طابع خاص متميز، فاو فن ر ي  ذو ذو  رفيع
فضحححاًل عحححن أن السحححجاد بخنواعحححه وزخارفحححه واسحححتخداماته يعكححح  الجوانحححب الفنيحححة والحضحححارية 

 .فى العصر الذل ُصِنَع فيه اممبراطوريللبالط 
بصححفة خاصححة فعنححدما تعرضححت لدراسححته وجدتححه مرتعححًا  (السححجاد المغححولى الانححدل)ن أمححا عحح

 .خصبًا لدراسة الفنون والساليب الزخرفية وعناصر الزخرفة فى العصر المغول  الاندي
 كمححححا أنححححه يعكحححح  الحيححححاة داخححححل القصححححر اممبراطححححورل لبححححاطرة المغححححول بالانححححد فححححى الفتححححرة 

 (.م5111: م5171) (هح5721: هح933)
فاححذ  الدراسححة للسححجاد المغححول  الانححدي تكشححو الغطححاا عححن مدرسححة فنيححة إسححالمية فححى شححر  

 .العالم امسالمى تعتبر من أعظم المدار  الفنية ف  تلك الفترة
 :عل من اهم دوافع اختيارل للموضوعول

ربيححة عححن هححذا الموضححوع  لححة عححدد البحححاث العلميححة المنشححورة المتخصصححة باللغححة الع -
 .لدرجة ندرتاا و د ا تصرت على دراسة نماذخ  ليلة للغاية للسجاد المغول  الاندي

تعر  المراجع والبححاث الجنبيحة لاحذا الموضحوع بصحورة عحابرة دون التفصحيل فحى  -
 .زخارو هذ  السجاجيد وتقديم الدراسة التحليلية الكافية

نحون اميرانيحة والتركيحة فحى العصحور امسحالمية كورة الرسحائل العلميحة التحى تناولحت الف -
بصحححفة عامحححة فضحححاًل عحححن رسحححائل علميحححة مرلفحححة عحححن السحححجاد التركحححى واميرانحححى فحححى 
العصحر امسحالمى، فححى ححين لححم أجحد رسحالة متخصصححة مرلفحة فححى السحجاد المغححول  

 .الاندي

  البحث إشكالية
لعل من أهم إشكاليات البحث الت  واجاتن  أن القطع الفنية موضوع الدراسة  -

 .  موزعة على متاحو عالمية ومجموعات خاصة متعددة
كما وجدت من خالل الدراسة أن هناك  طع غير مررخة، وبعضاا مررخ بصورة  -

 . غير د يقة
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ى ة تعر  سجاجيد ولم تجزم وتركد عليكما وجدت أن بع  المتاحو العالم -
نسبتاا إلى الاند ف  العصر المغول  الاندي أم تنسب إلى إيران ف  العصر 
الصفوي ولكن بتوفي  اهلل عز وجل استطعت من خالل الدراسة وتتبع القرائن 

 والدلة الورية الو وو على نسبتاا بد ة للبلد الت  صنعت 

 . فيه ومعرفة وتحديد تاريخاا بد ة

 البحث صعوبات
( فارسية -ألمانية -فرنسية -إنجليزية)المراجع الجنبية المرلفة بلغات مختلفة   -1

 .وصعوبة ترجمتاا، و لة المراجع العربية مقارنة باا

عدم التمكن من السفر إلى الاند وامطالع على التحو الفنية المحفوظة بمتاحو  -2
ود بعوات مدينة دلا  وغيرها من المدن الاندية، ولعل من اسباب ذلك عدم وج

علمية أو معار  لمقتنيات إسالمية ف  الاند، رغم أناا كانت من أهم العواصم 
 .امسالمية ف  الاند ف  فترة حكم أباطرة المغول

ندرة البحاث المنشورة باللغة العربية، فلم تقدم ل  زادًا كافيًا للو وو على أهم   -3
يقية ف  معرفة الفنون جوانب الموضوع، ولذلك  يعتبر هذا البحث خطوة أولى وحق

 .  امسالمية ف  العصر المغول  الاندي

صعوبة الدراسة المقارنة بين نماذخ التحو التطبيقية من سجاجيد با ية ورسوم   -4
 . السجاجيد ف  تصاوير المدرسة المغولية الاندية

 السابقة الدراسات
وانبه، فجميعاا كما ذكرت سالفًا أن الدراسات السابقة لم تتناول الموضوع من جميع ج

ا تصر على امشارة العابرة لبع  نماذخ السجاد المغول  الاندي فضاًل عن أن  لم أجد 
 . بحوًا متخصصًا عن رسوم السجاجيد ف  التصوير المغول  الاندي 

سول بحث ( السجاد المغول  الاندي)سم اب اد يقً  ااسة بحوًا يحمل عنوانً ولم أ ابل خالل الدر 
بعنوان  (رحمة اهلل)محمد عبد العزيز مرزو  / من عدة  وريقات لألستاذ الفاضل د

 (.1جح –مجلة الاالل )نشر ف  ( الطناف  الاندية)
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 ابقة والمراجع التي إعتمدت عليهاولعل من أهم الدراسات الس
 كامل خيرو حاخ صالح التكريت   ، السجاد امسالم  ف  إيران حت  نااية القرن -

سبتمبر  ،، غير منشورة، جامعة القاهرةيرالسابع عشر الميالدي ، رسالة ماجست
حيث تناولت الدراسة أهم العناصر الزخرفية فى السجاد اميرانى فى ) ،م5919

 (.تلك الفترة
، الطناف  اليدوية ف  العصر امسالم ، مطبوعات محمد عبد العزيز مرزو  -

تناولت الدراسة أهم تعريو السجاد وأهم حيث )،م5919المجمع العلم  العرا  ، 
 (.أساليب الصناعة وأهم الدوات المستخدمة

، التصوير المغول  امسالم  ف  الاند، الايئة المصرية العامة وروت عكاشة -
 (.ير المغولى الاندلو حيث تناولت الدراسة أهم نماذخ للتص)،م5991للكتاب، 

وحياة الشعوب ف  التصوير المغول  منى سيد عل  حسن البحيري، تسليات البالط  -
حيث ) ،7005جامعة القاهرة، غير منشور،  الاندي، مخطوط رسالة دكتورا ،

 (.تناولت الدراسة أهم التخويرات الوافدة على مدرسة التصوير المغولية الاندية
زك  نجيب : ، الجزا الوالث، ترجمة"الاند وجيراناا"ول ديورانت،  صة الحضارة  -

حيث يقدم المرجع دراسة لهم )،لوقافية ف  جامعة الدول العربيةمحمود، دار ا
   (مظاهر الر ى الحضارل فى شبه القارة الاندية

- Friedrich spuhler , Oriental Carpets in museum of Islamic Art , 

Berlin, Tranclated by Robert  pinner , smiths onian In stitution 

Press, Washington , dc 1987. 

 (. لنماذخ سجاجيد مغولية هندية حيث تعر  المرجع بالوصو والتحليل بشكل مختصر)
- Jacqueline Bing, Islamic Works Of Art Carpets And Textiels, April 

1988, London. 

حيث ذكر المرجع بع  نماذخ السجاد والنسيغ فى الاند ومختلو أ طار العالم )
 .(امسالمى

- M.s, Dimand and Maily Jean : Oriental Rugs In The Metropolitan 

Museum Of Art.    

ديماند نماذخ من السجاد المغولى الاندل المحفوظ بمتحو المتروبوليتان /حيث ذكر د)
 .(وتناول بعضاا بالشرح والتحليل

- Amina Okada, Indian Miniatures of The Mughal Court, New York: 

Harry N.Abrahms, Inc.Publishers,1992. 
- Asok Kumar Das, Mughal Masters Further Studies, 1998. 
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- Suzan Stronge, Painting for the Mughal Emperor, the Art of the  

Book(1560- 1660), New Delhi.   

و مت  و دمت هذ  المراجع دراسة للعديد من الفنانيين والتصاوير المغولية الاندية،)
 (هذ  التصاوير وتناولتاا بالدراسة والتحليل بالتركيز على رسوم السجاد فى

  البحث منهج
علم  د ي  ف  الدراسة والوصو والتحليل  أسلوبلقد اعتمدت ف  هذ  الدراسة على 

والمقارنة حيث تناولت النماذخ الخاصة بالدراسة بوصو كامل وتحليل شامل لتحو 
 .المغولى الاندل السجاد المغولى الاندل البا ية ورسوم السجاد ف  التصوير

  الفترة وكذلك  مت بالمقارنة بين السجاد المغول  الاندي والسجاد اميران  والترك  ف  نف
 .  للو وو على مدل التخوير المتبادل  

 مهيد وخمسة فصول على النحو اآلتيوقد تمت الدراسة من خالل مقدمة وت
 مقدمة

شكالية البحث وصعوباته وأهم الدراسات  اختيار وتشمل على أهمية البحث واسباب  وا 
 .السابقة ومناغ البحث

 تمهيد
، (هح53:هح50) وه  الدراسة وضوعصة بموتناولت من خالله الفترة التاريخية الخا

 المغول أباطرة عصر ف  يةمع التركيز على أهم الجوانب الحضارية والفن( م59:م51)
 .  بالاند

 صناعة وزخرفة السجاد ومسمياته واستخداماته :الفصل األول
حيث تناول الفصل تاريخ نشخة السجاد، والمواد الخام المصنوع مناا، وأنواع العقد والنوال 
المستخدمة ف  صناعته، كيفية الصناعة والزخرفة والصباغة واستخراخ اللوان، ومسميات 

 . السجاد، وأهمية السجاد واستخداماته
  ة الوصفية للسجاد المغولي الهنديالدراس :الفصل الثاني

البا ية  ةالاندي ةالمغولي جيدالسجاحيث تناول الفصل الدراسة الوصفية الكاملة لهم 
 .  والموزعة على مختلو المتاحو العالمية
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غولية الدراسة الوصفية لرسوم السجاد من خالل تصاوير المدرسة الم :الفصل الثالث
 الهندية

  وردت بتصاوير المدرسة حيث يتناول الفصل دراسة وصفية متكاملة لرسوم السجاجيد الت
 .المغولية الاندية والمدار  المحلية التابعة لاا

 التحليلية للسجاد المغولي الهنديالدراسة : الفصل الرابع
حيث يتناول الفصل الدارسة التحليلية للسجاد كتحو با ية ورسوم السجاد ف  تصاوير 

 .  المدرسة المغولية الاندية والمدار  المحلية التابعة لاا
تحليل العناصر الزخرفية، المراكز الفنية لصناعة السجاد )وتشمل الدراسة التحليلية 

بين السجاد ورسوم  واشختالوالمغول  الاندي، أهم الفنانين والصناع، أوجه التشابه 
أوجه التشابه وامختالو بين السجاد اممبراطورل والسجاد المصنوع  السجاد ف  التصوير،
وظيفية السجادة كتحفة تطبيقية والعال ة بين شكل السجادة وزخارفاا  ،فى المراكز المحلية

 . (ت العامة للسجاد المغول  الانديوالمميزا وبين وظيفتاا،
 لفنية على السجاد المغولي الهنديالتأثيرات ا: الفصل الخامس

السجاد حيث يتناول الفصل أهم التخويرات الفنية سواا كانت تخويرات محلية أو وافدة على 
 .  هذ  التخويرات ومظاهر التخوير نتقالاول  الاندي، من حيث معابر المغ

 .الخاتمة وأهم النتائج -
 .المالحق -

 .قائمة المصادر والمراجع العربية واألجنبية -

 .فهرس األشكال واللوحات -

 . كتالوج اأِلشكال واللوحات -
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  "خلف عبد الرحيم عبد الرحيم/ د.أ" لمعلم  الجليلقدم بخالص الشكر أت اوأخيرً 
  معلم  الجليلجامعة حلوان، و -أستاذ اآلوار والفنون امسالمية المساعد بكلية اآلداب

جامعة  –أستاذ اآلوار والعمارة امسالمية المساعد بكلية اآلداب  "إبراهيم أبو طاحون/ د.أ"
 .حلوان

زاخر الكوير وأشاد اهلل جل فى عال  أنى  د تعلمت من أخال اما الكريمة وعلماما ال
 .والكوير فجزاهما اهلل عنى خير الجزاا 

ستاذ أ "على أحمد الطايش"لألستاذ الدكتوركما اتوجه بالشكر وخالص التقدير واشحترام 
 "عبد المنصف سالم نجم " واألستاذ الدكتور اآلوار والفنون بكلية اآلوار جامعة القاهرة، 
وجزاهما اهلل عنى خير  .جامعة حلوان –اب استاذ اآلوار والعمارة امسالمية بكلية اآلد

  لى من نصائح وتوجياات قدمو سيوسوو اضع ما  الرسالة تاممنا ش وحضورهم ل الجزاا
 .نصب عينى

تمام هذا العمل، وأخص إخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم ف   أ دموكذلك أود أن 
بالشكر والدي حفظه اهلل الذي كان داعمًا ل  ف  كل أو ات  مسديًا ل  نصائح غالية تضئ 

 ،باا عرفت طري  التفو  وامجتاادالطري  أمام ، ووالدت  نور حيات  وكل عمري الت  
 . وأخى وأختى حفظاما اهلل

ن الذين و فوا بجواري بكالمام كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصد ائ  من اآلواريي
أمينة " آشا أحمد بكير"بالشكر الخت الفاضلة اشستاذة وأخص  الطيب ودعمام المستمر،

مفتش آوار بمركز التسجيل " محمد محمود عبد الراز  "، والستاذ امسالم بمتحو الفن 
 . بالقلعة

" جامعة الفيوم ، وأخص بالشكر الستاذ  -الفاضل بكلية اآلوار أصد ائ وكذلك كل 
 .جامعة الفيوم -المدر  المساعد بكلية اآلوار" حمادة محمود وابت 

   ححقحححاً 
 ومحا تحنجحو بحه يحوم الحتحنحاد      عليحك بمحا يفيحدك فح  الميعحاد 

 حر زادهحم بزاد وأنححت بغيحح      يسحرك أن تكحون رفيح   ححوم  
  

 واهلل من وراء القصـد
 وهو يهدي السبيل

 ثالباح



 

 

 

 

 

 تمهيــــــــدال
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 تمهيد

هي البالد الشاسعة التي يحدها من الشمال سلسلة جبال  نقصد ببالد الهند
يران ثم تمتد الهند إلى رب جبال هندكوش وسليمان حيث تقع االهماليا ومن الغ فغانستان وا 

في غربها وخليج البنغال في شرقها وسيالن في الجنوب في شبه جزيرة يقع بحر العرب 
 . طرفها الجنوبي ويتجه اإلقليم الشمالي منها إلى الشرق حتى جبال آسام

كل من الصين والهند وتنتمي الهند إلى بالد الشرق األقصى الذي يضم 
 (          خريطة)     . د وجزروماجاورهما من بال

من شبه القارة الهندية إلى جانب بنجالديش  اً يرئيسًا وبذلك تشكل الهند جزء
وسع سهول العالم مساحة الهند من اآسيا حيث تعتبر وباكستان، وتقع الهند جنوب قارة 

والشعب الهندي يتكون من وأكثر خصوبة وهي موطن حركات ثقافية وسياسية كثيرة 
واللغة الرسمية ". لغة ولهجة 044"عناصر متعددة ويتميز بعقائد مختلفة ولغات كثيرة تبلغ 

 . ة والديانة السائدة هي الهندوسيةهي اللغة اإلنجليزي

في رحلته عن بالد الهند من أهم المصادر  ابن بطوطه ةولعل ما ذكره الرحال
لوصف كثير من المدن الهندية  ابن بطوطةوقد تعرض  ،تاريخ الهندعن العربية المؤلفة 

 :قائالً  (دهلي(المشهورة فقد وصف مدينة 

سر الدال المهمل وسكون الهاء سمها بكاوصلتا إلى حضرة دهلي قاعدة بالد الهند وضبط "
وكسر الالم وهي المدينة العظيمة الشأن الضخمة الجامعة بين الحسن والحصانة وعليها 

مدن الهند بل مدن اإلسالم كلها عظم ظير وهي انبالد الدنيا  فى السور الذي ال يعلم له
                                                           

ومن هذه الكلمة  ،"نهر السند"أي " األندوس"سم الهندي لنهر وهو اال" سندهو"سمها من كلمة تستمد الهند ا
وأصبح سكان هذا اإلقليم ". األرض التي تقع فيما وراء نهر األندوس"ومعناها " هند"و " اند"اشتقت كلمتا 

 .يسمون الهندوس أو الهنود كما أصبحت بالدهم تعرف بالهندوستان
 ".أندرا"أن االسم يحتمل أنه اشتق من إسم معبود الهنود " جوستاف لوبون"وذكر 

 . م، ص 994 ،  عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط  - 

 .9محمد عبد الحميد الرفاعي، الشرق اإلسالمي في العصرين المملوكي والعثماني، دار الهاني للطباعة، ص - 
، "دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقليمية"محمد نصر مهنا، اإلسالم في آسيا منذ الغزو المغولي،  - 

  .3  م، ص  99 ،  المكتب الجامع الحديث، ط 
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العمارة وقد فتح بالسور المحيط بها ثمانية و  ومدينة دهلي كبيرة المساحة ،بالمشرق
 . "وعشرون باب

، أن الهند بالد واسعة كبيرة قد (أخبار الدول وآثار األول في التاريخ)كر في كتاب كما ذ  
ملكة ماختصت بكريم النبات وعجيب الحيوان، وأنها مملكة جليلة عظيمة الشأن ال تقاس ب

موالها وعساكرها وأبهة سلطانها، وحسبك ببالد في بحرها وكثرة أ تساع أقطارهاسواها ال
الدر وفي برها الذهب وفي جبالها الماس والياقوت وفي شعابها العود والكافور وفي مدنها 

 . لوكة المأسر  

فهي تتوسط جنوب القارة  (جمهورية الهند الديموقراطية)ويطلق على شبه القارة الهندية حالياً 
بينما يحدها . والشرق والغرب، حيث يحيط بها المحيط الهندي من الجنوب األسيوية حالياً 

قليم كشمير  من الشمال والشمال الغربي دول بنجالديش وبورما والصين الشعبية ونيبال وا 
 .( مليون كم  . )به القارة الهندية لشوتبلغ المساحة الكلية  ،وباكستان

لبالد الهند على جعلها مركزا من أهم المراكز السياسية  وقد ساعد التكوين الجغرافي
كما عمل هذا التكوين على تنوع الفنون والطرز . واالقتصادية في بالد الشرق األقصى

جناس شبه القارة أكما عمل على تعدد . باطرة المغولالمعمارية في الهند في عصر أ
الهندية واختالف ثقافتهم لكن مع الحفاظ على الطابع الهندي والمسحة الهندية التي أبرزت 

 . طابعا هنديا مميزا في العمارة والفنون

  

                                                           
د، مجلة ، مجلة ثقافة الهن"دراسة حضارية"الهند في رحلة ابن بطوطة "اوي، مقال بعنوان جالل السعيد الحفن - 

م، 446 ،  ، العدد 65 دمجلال ،ة، المجلس الهندي للعالقات الثقافية، نيودلهييلجامعة فص –علمية ثقافية 
 .60ص 

م،  99 ،  الثالث، عالم الكتب، ط بار الدول وآثار األول في التاريخ، المجلد القرماني ، أخ أحمد بن يوسف- 
 . 64ص 

 شرق جرينيتش فهي بذلك تقع "  44،5 "وخطي طول " 3.8 "تقع الهند شمال خط االستواء بين خطي عرض
 .في اإلقليم الحار واإلقليم المعتدل

مجلة  ترجمة جالل السعيد الحفناوي ،"الفن المعماري اإلسالمي في الهند"مارتن إيس روجار، مقال بعنوان - 
 . م، ص448 ، 0، العدد 69د، المجلد ثقافة الهن
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 حضارات الهند القديمة
تعتبر الهند من األمم ذات الحضارة القديمة بحيث تزامنت حضارتها مع حضارات مصر 

واليونان، حيث يرى المؤرخون أن بداية هذه الحضارة ترجع إلى قبل الميالد  بابل وآشورو 
بنحو أربعة آالف سنة في حوض السند، وال شك أن الكتب الدينية المؤلفة في الهند قبل 

نستشف منها الحوادث التاريخية لماضي الميالد والتي تحكي لنا الكثير من األساطير التي 
الدينية  (يداڤأشعار ال)ي تبين الحضارة الهندية القديمة در التقدم المصاأو  الهند المجهول

مختلفة والتي تصل في القدم إلى ما قبل القرن الخامس عشر قبل التي كتبت في مراحل 
 . الميالد

كما أن كثيرا من اآلثار التي كشف عنها المنقبون في بالد الهند يمكن أن تعطينا صورة 
 .  القديمةعن تاريخ الهند وحضارتها 
أهم الحضارات في التاريخ واحدة من  (ارة وادي اإلندوسحض)فالحضارة الهندية القديمة
 . ة فنية في غاية اإلبداع والجمالالقديم فقد وصلت لمرحل
ية الحجرية وزخرفة الجدران بزخارف حيوانية ورسوم آدمية منحوتة فقد عرفت الهند األبن

بدعوا في ا، كما اتبرز مدى مهارة الفنان الهندي قديمً  ا شديد البروز على عدة مستوياتنحتً 
بلغ دليل على هذا ما شهدناه من المنحوتات المنفذة في ولعل ا. 0عمل التماثيل المجسدة

 النحات على تمثيل وتجسيد تماثيل حيث عمل (أجانتا)كهوف 
صلة هذه المنحوتات ذات بارزة داخل فتحات حائطية غائرة مستطيلة، وقد جاءت كل 

 .6الهندية القديمة بالديانات
الوثيق بين العقيدة والفنون فقد قسم تاريخ  واالرتباطنظرا لتعدد الديانات الهندية القديمة و 

 .5قائد والديانات التي سادت آنذاكالفنون الهندية القديمة حسب الع

                                                           
 .3 ،ص5 عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، ص - 

2
- Jawaharlalnehry, The Discovery of India, London, 1951, p.33. 

 .00م، ص 44 ،  إيهاب الشريف، الهند أسرار ومفاتيح، المجلس الهندي للعالقات الثقافية، نيودلهي، ط  - 
4
- Ernst Cohn- Wiener, Asia Einführung Indie kunstwelt des ostens, Indienrudol 

fmossebuchverlagberin, p. 48. 
5
- G.T.Garratt, The Legacy of India the marquess of zetland, Oxford at the clarend on 

press, 1938, p.70. 
6
- About India , the Publications Division Ministry of Information Delhi, New Era 

Printing press, 1949,p.34. 



 التمهيد                                                                                           السجاد المغولي الهندي 

5 
 

اصبحت د البعض أن الهند هم أول من غزا بالد الهند، وليس كما يعتق ويعتبر اآلريون
كزا حضاريا بعد الغزو اآلري بل عرفت الهند الشئون المعمارية والزراعية واالجتماعية مر 

 644 )قبل الميالد بحوالي ثالثة آالف عام كما ذكرنا أي قبل الغزو اآلري بحوالي 
 . (عام

يتحلون بحلى مصنوعة من البرونز ذات األحجام المستطيلة  هل الهند قديماً أن فقد كا
ى صناعات على البرونز والخزف بل امتدت إل والمربعة ولم تقتصر صناعتهم وقتها

ثيل الفخارية ة وكان يعرفون المرايا ويتفننون في عمل التمايلنحاسية ورصاصية ونيك
 . الجواهر النفسية وكان ملوك الهند القديمة يلبسون األقراط من،  ةوالبرونزي

ذا تتبعنا الشعوب واال جناس التي تعاقبت على غزو الهند قبل الفتح اإلسالمي لها، نجد وا 
 :كاآلتي

 الغزو اآلري
يتية، وقد يها تكوين اللغة السنسكر كبير في تاريخ الهند إذ يعزى إلثر أ فقد كان لهذه القبائل

ى ظهور التقاليد الهندوسية على سكان الهند األصليين إل تولد من استعالء اآلريين الغزاه
وال شك أن ، االهند ويلتزمون بآدابه هلأا به يدين خ ديانةالتي اعتبرت على مر التاري
 .0وفنون ذات ارتباط وثيق بعقائدهماآلريين خلفوا ورائهم حضارة 

 سكندرغزو اإل
ض الهند بعدما فتح المقدوني إلى أر  كبرقبل الميالد وصل اإلسكندر اال (3  )في سنة 
وقد دخل الهند من . خضعها لحكمهاالد التي في طريقه من اليونان إلى الهند و كل الب

خضع لغزو الهند وا دائماً  هأرض السند حيث يوجد الطريق الطبيعي الذي يتخده الغزا

                                                           
واسط آسيا قبل الميالد بنحو ألفي سنة، وقد سيطروا على الهند ومناطق من أوربااآلريون غزاه قادمون من أ. 

مخطوط رسالة ماجستير غير ، العالقة السياسية والثقافية بين الهند والخالفة العباسية، محمد يوسف النجرامي - 
 .3م، ص 936 ، جامعة القاهرة، منشورة

 .4 أحمد البشبيشي، الهند خالل العصور، ص  - 
، الدار (م9/ هـ ق" )لسليمان التاجر وأبي زيد حسن السيرافي"يوسف الشاروني، أخبار الصين والهند  - 

 .ص.د ،ت.، د المصرية اللبنانية، ط
4
- A.V. Williams Jackson. Ph.D., LL.D History of India, vol.1, from the Earliest Time 

to the sixth century, London, the Grolier society publishers, p.21. 
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ثم توجه نحو الغرب وترك حاميات له  من أرضها بعدما هزم ملوكها كبيراً  سكندر جزءاً اإل
 . في البالد المفتوحة

بين اإلغريق والهنود على التفات الهند نحو اليونان كما نقل اإلغريقي  االحتكاكولقد عمل 
عن فالسفة من الهند قدموا إلى  أرسطو وقد حدثنا. الهند وأساطيرهاإلى بالده أقاصيص 

 .ومناقشته في المشاكل الفلسفية التي يعالجها المفكر اليوناني سقراطأثينا لمحاورة 

 الديانات الهندية قبل اإلسالم
 االجتماعيةساس جميع النظم المعتقدات الدينية في الهند هي ا أن" ذكر جوستاف لوبون

 ".دينياً  إال نظاماً  ليس بالحقيقة اجتماعيةهند من نظم فما في ال
 :قبل دخول اإلسالمولعل من أهم الديانات التي انتشرت في الهند 

 الهندوسية
وثات بين شرائع اآلريين وبين المور  تعتبر الهندوسية نظام ديني وحياتي كامل وكان مزيجاً 

والطبقات في الهند الهندوسية باختالف األقاليم الديانة المحلية الهندية، وقد اختلفت طقوس 
 . ال سيما البقرمن أشهر طقوسهم تقديس الحيوانات ولعل 

 44  : م .سنة ق 0644)ويستمد الهندوس عقيدتهم من أربعة كتب يرجع تاريخها ما بين
 :وهذه الكتب األربعة( م.سنة ق
 .فيداگر  . 
وهما يشتمالن على مجموعات من األناشيد التي كانوا ينشدونها عند : يداڤسام  . 

 .تقديم القرابين للمعبودات
 .ونثراً  ويشمل الصلوات واألدعية شعراً : يداڤرگي . 
 . صف عقائد الجمهور في األرواح الشريرة والرقي والسحريو : يداڤأنهر  .0

ون ثالثة في أصلها على فكرة الثالوث المقدس حيث كانوا يعبد وتعتمد هذه الديانة
 .0(المعبود براهما) ،(المعبود فشنو)، (اڤالمعبود شيـ)معبودات وهم 

                                                           
 .9 ص، 8 عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند،  ص  - 

 م، 996 صرية العامة للكتاب، ، الهيئة الم  عكاشة، التصوير المغولي اإلسالمي في الهند، ج ثروت  - 
 .4 ص 

 .5 ص عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند،  - 

 . 0عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، ص  -0
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 تيةالجن

ن كان أتباعها تحدى الديانات المنا ويرى البعض أن الجنتية . اآلن قليلينشرة في الهند، وا 
 .ى تحرر اإلنسان من شهوته وشرور نفسهالديانة إلهذه  مشتقة من الهندوسية، وتدعو

 البوذية

حدى الديانات التي نبتت في الهند وسيطرت على المجتمع الهندي مئات السنين، ثم ا
ولها في سيالن وبورما وسيام والصين واليابان حتى أصبحت انتقلت من الهند إلى ما ح

زدهار البوذية، فيقدر معتنقوها في هذه البالد هذه البالد اآلن هي الموطن الحقيقي إل
 .بحوالي خمسمائة مليون

، ال تشرب ال تقتل، ال تسرق ماالً "ويقوم المعتقد البوذي على األساس الخلقي فمن تعاليمها 
 ...".، ال تكذب، خمراً 

، (بيت المعبود)وتتميز المعابد البوذية بطراز فريد في عمارتها حيث تتكون من هيكل
 طلقوي  ( برج)، ثم تطور حيث أضيف فوق الهيكل(امانداب)عليه طلقي   (رواق) هويتقدم
 .  لتناسب شعائر الديانة البوذية وجاءت هذه البنية. (شيخارا)عليه

 اللغات الهندية القديمة

 :يمكن تقسيم اللغات الهندية إلى مجموعتين وهما

 .من العائلة الهندية األوروبية (آري –الهندو)والتي تنتمي للفرع اآلري أو (لغات الشمال)

 .Dravidianتكون عائلة من اللغة الدرافيدية يوالت (لغات الجنوب)

 -644 )قدم لغة هندية آرية معروفة حتى اآلن هي تلك التي ك تبت بها الرجفيدا حواليوا
، ومن هذه اللغة اشتقت اللغة السنسكريتية الفصحى وكذلك لهجات الهند (م.ق 444 

 . الوسطى التي نشأت منها اللغات الهندية الحديثة

                                                           
زكي  ، كوتريل، ترجمة محمد عبد القادر محمدالموسوعة األثرية العالمية، نخبة من العلماء، إشراف ليونارد  - 

 .6 0م، ص 993 ، الهيئة العامة المصرية للكتاب،  ، ط "عبد المنعم أبو بكر"اسكندر، مراجعة 
 .  0 ص الموسوعة األثرية العالمية، - 
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 الهندعالقة العرب ببالد 
في الحقيقة تمتد جذورالعالقة بين العرب وبالد الهند منذ عصور قديمة قبل الفتح 

 .اإلسالمي لبالد الهند وتعاقب الدول اإلسالمية على حكمها
 . حيث وجدت عالقات تجارية بين وادي السند والعراق ترجع لعهود غابرة

حيث تبادل  ،ند في عصر ما قبل اإلسالمكما وصل المالحون العرب إلى الصين واله
العرب مع الهند منتجات كثيرة منها القطن والذهب والفضة والعود والصندالن والكافور 

العنبر والساج كذلك والجواهر كالياقوت والماس و  الهند وأنياب الفيل والطيبوالقرنفل وجوز 
 . والفلفل

بالد الهند قبل قيام الدول اإلسالمية فيها،  دليل على اذهار االقتصاديولعل هذا التبادل 
حتى أن العرب والمسلمون األوائل يعتبرون الهند إحدى األمم األربع التي لها اهتمامات 

 يقول عن الهند القفطيسرار الطب، وكان ع الهنود في الحساب وعلم الفلك واعلمية فقد بر 
إن جماعة من أهل " يقول لمسعوديا، وكان "أنها معدن الحكمة وينبوع العدل والسياسة"

 . "الهند األرض التي بها الصالح والحكمةا عتبرو العلم والنظر ا

 الفتح اإلسالمي للهند

ثاني الخلفاء الراشدين،  عمر بن الخطاب كان أول عهد الهند باإلسالم في زمن الخليفة
والت في عهد سيدنا احيث قام المسلمون بعدة محاوالت لفتح الهند واستمرت هذه المح

رضي اهلل عنهما كما ظهرت بعض المحاوالت  علي بن أبي طالب وسيدنا عفانعثمان بن 
 ح الشابفي عهد الدولة األموية ولكن أهم هذه المحاوالت على اإلطالق ما قام به الفات

                                                           
العاشر، العدد ، مجلة فكر وفن، العام "األدب العربي في شبه القارة الهندية"أنا مارى شميل، مقال بعنوان  - 

 .0 م، ص 93 ، 9 
عرب الخليج وطريق تجارة التوابل في المحيط الهندي في العصر " يد عبد العزيز سالم، مقال بعنوانسحر الس - 

،  6 م، ص994 ، مجلة كلية اآلثار، العدد الرابع، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، "اإلسالمي
 58. 

عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، بالد الهند في العصر اإلسالمي منذ فجر اإلسالم حتى الغزو التيموري،  - 
 .5  م، ص984 عالم الكتب، 

، (هـ004)د من مقولة في العقل أو مرذولة للهن أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، تحقيق ما: للمزيد راجع -
 .م 98 ،  عالم الكتب، ط



 التمهيد                                                                                           السجاد المغولي الهندي 

9 
 

فائقة  انتصاراتقليم السند وحقق إى حيث توجه إل (هـ  9)في سنة محمد بن القاسم
عة للخالفة اإلسالمية، وظلت األمور في ضخا االنتصاراتوأصبحت الهند بموجب هذه 

الهند غير مستقرة فقد استطاع أمراء الهند المحليين أن يستقلوا عن الخالفة العباسية في 
فكانت ،  فترات ضعفها، وظل الوضع كذلك حتى فتحها من جديد السلطان محمود الغزنوي

خضعتها لسيطرتها بشكل إلسالمية التي حكمت بالد الهند واأول الدول االدولة الغزنوية 
 . مباشر

 ( خريطة)  الدول اإلسالمية بالهند
قبل العصر المغولي الهندي ولعل من تعاقب على حكم الهند العديد من الدول اإلسالمية 

 .أهم هذه الدول
 "م1181: م  1001"، "هـ 283: هـ  293" الدولة الغزنوية

هو المؤسس الحقيقي للدولة ف محمود بن سبكتكين الغزنوي لى السلطانتنسب هذه الدولة إ
 .وخارجياً  رسى قواعدها داخلياً أوالذي 

                                                           
 قائد مسلم شجاع، أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الهند لفتحها، وهو إبن " ن القاسم الثقفيمحمد ب"هو

 :وقد تغني الشعراء بشجاعته فقالوا. أخيه
 .لمجد بن القاسم بن محمد... إن المروءة والسماحة والندى 

 .يا قرب ذلك سؤددًا من مولد... ساس الجيوش لسبع عشرة حجة 
ألنه " فاتح بالد السند"ولمحمد بن القاسم فتوحات عظيمة في بالد الشام وهو يعتبر كما يطلق عليه المؤرخين 

نسيم حجازي، فاتح السند محمد بن قاسم، ترجمة ظهور أحمد :محاوالت سابقة باتت فاشلة، راجع فتحها بعد 
 .م444 ،  أظهر، قومي كتب خانه، باكستان، ط 

ص ت، .دضة المصرية، القاهرة،، مكتبة النه ن يحيى بن جابر، فتوح البلدان، جـ البالذري، أحمد ب - 
6 4،6  . 

زامباور، معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي، أخرجه زكي محمد حسن، حسن أحمد  - 
 .5 0م ، ص 984 لبنان، . محمود، دار الرائد العربي، بيروت

 م 953هـ ،  63 "ند، ولد سنة اسم المع في صفحات التاريخ اإلسالمي بالههو : الغزنويالسلطان محمود "
 .تقى أبوه عرش الملك في غزنة وهو صغير لم يتعد العاشرة من عمرهوار 

أنه كان "كما ذكر عنه المؤرخون " كان يمين الدولة عاقال دينا عنده علة ومعرفة" (ابن األثير)وقد قال عنه 
عبد راجع . "ة ونشر اإلسالمالشعراء والعلماء، واتصف بالشجاع والدنيوية، وكان يكرمجامعًا للمحاسن الدينية 

 .90، ص   9المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، ص 
محمد حسين عبد الكريم العمادي، خراسان في العصر الغزنوي،  :انظر عن الدولة الغزنوية وجهادها للمزيد-

 .م993 م،.دتقديم نعمان جبران،
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اإلسالم  النتشارالثانية لة حكم الدولة الغزنوية للهند تمثل المرحلة ويمكن القول بأن مرح
بعد المرحلة األولى التي تمت في عهد الخلفاء الراشدين   في الهند عن طريق الجهاد

جاء األتراك الغزنويون  (م 4 / هـ  0ق ) واستمرت حتى القرن الرابع الهجري، ففي نهاية
بالد الهند سبعة عشرة غزوة  نويمحمود الغز  هند، حيث غزا السلطانغرب الوفتحوا شمال 

 .  على مدى سبعة وعشرين عاماً 

تابع خلفاؤه من الملوك الغزنويين حكمهم وتوسعهم في ضم  محمود الغزنويوبعد وفاة 
وتناحروا  محمود الغزنوي أراضي جديدة لمملكتهم ولكن سرعان ما دب الخالف بين خلفاء

 .فيما بينهم حتى سقطت دولتهم وحلت مكانها الدولة الغورية في حكم الهند
الفن  ون الهندية، ففي العهد الغزنوي إمتزجفي تطور الفن كبيراً  وقد لعب الغزنويون دوراً 

من الطرز الهندية  اإلسالمي الوافد بالفن الهندي فجاء الفن الهندي اإلسالمي خليطاً 
ن لم  إن الفن الهندي إنما هو خليط منهما معاً : "جون مارشال واإلسالمية، يقول السير وا 

 .  "هذا المزج قد تم بدرجة متساويةيكن 
 " م1301:  1181/ هـ  103: هـ  283" لدولة الغوريةا

وبدأت في في الوقت الذي غربت فيه شمس الدولة الغزنوية ية ر سطعت شمس الدولة الغو 
 .اإلنهيار لتحل الدولة الغورية محلها في حكم بالد الهند

بض بعد أن ق الهورواستولى على مدينة  (هـ  68)ن للهند في سنة و حيث بدأ حكم الغوري
واستكمل شهاب آخر حكام الغزنويين بالهند  ملك الغزنوي خسرو على شهاب الدين الغوري

                                                           
 :ولعل من أهم أسباب إنتشار اإلسالم في شبه القارة الهندية ما يلي - 
 .التجار المسلمون ودورهم الكبير في نشر اإلسالم بالهند -
حيث كان له عظيم األثر في دخول كثير من الهنادكة  (محمد بن سبكتكين الغزنوي)الدولة الغزنوية وخصوصاً  -

 .نيفاإلسالم وامتثالهم لشرائع هذا الدين الح
 .الفقهاء والوعاظ والمتصوفة وما قاموا به من رحالت ودروس لنشر اإلسالم في بالد الهند -

عصام الدين عبد الرؤف الفقي، أسباب ونتائج انتشار اإلسالم في الهند، بحث في ندوة شرق العالم : راجع
 .49 ص  ،م998  اإلسالمي، القاهرة،

مخطوط رسالة دكتوراة، " مؤسس الدولة المغولية في الهندستان" هير الدين محمد بابرأحمد الساداتي، ظ - 
 .03، ص 05م، ص 960 جامعة القاهرة، غير منشورة، 

/ هـ  68 – 89 "الفترة ، الغزنويون ودورهم في التطور الحضاري بالنهد في الجويسري  عوض راشد عوض- 
 . 4 ص  م،440 ، القاهرةمخطوط رسالة دكتوراة، غير منشورة، جامعة " م58   – 999
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ده وانتصر ضالدين الغوري فتوحاته في الهند األمر الذي جعل ملوك الهندوس يجتمعون 
وانتصر أوراقه  شهاب الدين الغوري في هذه المعركة الهنود ولكن سرعان ما جمع

اً  نتصاراً ة إالمسلمون في هذه المعرك  في سنة  شهاب الدين الغوري وقد مات.  ساحق
ولكن  غياث الدينوأخيه  عالء الدين أخيهوقد خلفه في حكم الهند ( م45  / هـ   54)

 . شهاب الدين الغوري لم يكن لهم أعمال تذكر في الهند بقدر أعمال
 "م1390: م 1301/ هـ  189: هـ  103" دولة المماليك

ها مجموعة يقصد بدولة المماليك بالهند، أن الهند بعد حكم الدولة الغورية تعاقب على حكم
اس من أجنأرقاء نهم شأن المماليك الذين حكموا مصر فأصلهم من األمراء المماليك شأ

متالك زمام واستطاعوا بعدها اصلوا إلى اإلمارة، دام حتى و تميزوا بالشجاعة واإلقمختلفة 
 .األمور بالهند
هو أحد مماليك و  لك بخشالمشهور باسم  قطب الدين أيبكشهر هؤالء المماليك ولعل من أ

 .(م45  / هـ   54)الذي حكم الهند في سنة شهاب الدين الغوري 
 تعاقبو  (م    / هـ 543)وكان ذلك في سنة شمس الدين ألتمش وخلفه على حكم البالد

  (م94  / هـ  598)األمراء المماليك على حكم الهند حتى
 "م1231: م1390/ هـ 131: هـ  189" جيةدولة السالطين الخل

بين أنياب المماليك األتراك، من أن يستخلص الملك لنفسه  جالل الدين الخلجيستطاع ا
 .(م94  / هـ  589)للهند في سنة  وصار حاكماً 

الذي قتل عمه وتولى  جيعالء الدين الخلأخيه في حكم الهند إبن  جالل الدينوخلف 
 .(م95  / هـ  595)كم بعد دخوله مدينة دلهي في سنة مقاليد الح

إلى أوالده ولكنهم لم يحافظوا على ملك أبيهم  عالء الدين الخلجي وصار الحكم بعد موت
ضعف نفوذ الدولة الخلجية بالهند وأصبح مما أ وساد بينهم النزاع والقتل حتى ماتوا جميعاً 

   3عام)وذلك في الدولة الطغلقية لتحل دولة جديدة مكانها وهي األمر ممهداً 
 .(م    /هـ

                                                           
 .44 عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، ص  - 

في الجهاد  (محمود الغزنوي)بأنه سار على درب (شهاب الدين الغوري)األمر الذي دعى المؤرخين يصفون - 
يقرب  شجاعًا مقدامًا كثير الغزو، أسس ملكًا ثابتًا وطيدًا، وكان" (شهاب الدين)لنشر اإلسالم بالهند فكان
 ."العلماء والشعراء ويكرمهم

، 0، المكتب اإلسالمي، ط "هـ   9: هـ  565"، "العهد المملوكي"محمود شاكر، التاريخ اإلسالمي : راجع - 
 .69 ص :     م، ص  99 
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 "م1299: م 1231/ هـ  801: هـ  131" الدولة الطغلقية
غياث  في حكم بالد الهند، حيث استطاعجية لخلفت الدولة الطغلقية دولة سالطين الخ

 ،(هـ  84:هـ  3)عاممائة عام، منذ أن يؤسس دولة حكمت الهند نحو  الدين طغلق شاه
 .(م99  : م     )

فيروز شاه  ثم تولى الحكم هلق شاغد طمحم في حكم الهند إبنه غلقطين غياث الد وخلف
قية بالهند حيث خلفهم بعض الحكام لغالدولة الطحكام  أشهر ولعل هؤالء هم قيلغالط

 . على نفس قدرتهم في إدارة البالد ولكن لم يكونوا
 تيمور يغزو بالد الهند
أن يخضعها ورأى  كما استهوت سابقيه من الفاتحين تيمور لنكحيث استهوت الهند 

والتدهور التي حالة الضعف على ذلك  تيمورلسيطرته وينشر اإلسالم بها، وقد شجع 
 .عمت البالد في ذلك الوقت

لسيطرته ومكث بها خمسة خضعها بنجاب وفتحها ثم توجه إلى دلهي وأال تيمور حتاجوقد ا
 .عشر يوماً 

عليها ولكنه غادر  نفسه حاكماً  نيعل ميحكم بالد الهند ول لم تيموروالعجيب في األمر أن 
إلى البالد اإلسالمية في الغرب وقد توفي  الهند بعد أن أخذ معه األسالب والغنائم متجهاً 

 .ودفن في سمر قند (م040 / هـ  843)في سنة 
 " م1121: م 1111/  هـ 822: هـ  811" حكم السادات

والذي  حكم الساداتعهد جديد في حكم بالد الهند وهو من الهند يبدأ  تيموروبخروج 
 .(م 06 : م 0 0 / هـ  866: هـ  3 8)استمر 

واستطاع أن يؤسس هذه  دلهيآنذاك إلى مدينة  الهوركم اح خضر خانحيث زحف 
 .األسرة الحاكمة والتي ظلت تحكم الهند نحو سبعة وثالثين عاماً 

                                                           
 .   عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، ص - 

(تيمور لنك)  المقطع الثاني " لنك"مؤسس الدولة التيمورية وهم من أعظم الفاتحين في التاريخ اإلسالمي، وكلمة
عصام الدين عبد الرؤف الفقي، بالد : راجع " تيمور"للمزيد عن سيرة ". األعرج"من إسمه كلمة فارسية تعني 

محمد أحمد ؛53 ،ص  5 موري،ص الهند في العصر اإلسالمي منذ فجر التاريخ التاريخ حتى الغزو التي
 .4 ، 8 ص ت،.د، دار الهداية،(م 04 -044 /هـ 84)محمد، الغزو التيموري لبالد الشام وآثاره، 
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 "م1231: م 1121/هـ  923: هـ  822" حكم أسرة لودي

وبذلك  الهورنية كانت تحكم فغاوهو من أسرة أ بهلول لوديحيث استولى على عرش الهند 
والذي استمر  أسرة لوديحكم سم اكم السادات ليبدأ حكم جديد عرف بنتهى حا
دلهي واستولى عليها  بابرمبراطور حتى دخل اإل (م5 6 :م 06 /ـه  9:هـ866)
 .غول بالهندوهي دولة أباطرة المنتهى حكم أسرة لودي ليبدأ حكم دولة إسالمية جديدة او 

 الدول اإلسالمية األخرى في الهند

إسالمية أخرى في األقاليم الهندية المختلفة بجوار الدول السابقة الذكر التي  ظهرت دول
 .فرضت سيطرتها على العاصمة الهندية دلهي

جرات والدولة اإلسالمية في الدكن والدولة لگالدولة اإلسالمية في ال هذه الدو ولعل من أهم 
 .إلسالمية في مالواونبور والدولة اچالدولة اإلسالمية في و نغال باإلسالمية في ال

وال شك أن كل هذه الدول السابقة التي حكمت الهند قبل عصر أباطرة المغول أثرت بشكل 
الثقافة والفنون الهندية، حيث كان للهند في تلك الفترة باع كبير في الثقافة  مباشر في

بالهند العديد من  كما انتشرشعر، و واألدب من قرآن وحديث وفقه ولغة وعلم كالم وفلسفة 
والمذاهب الفكرية والعقائدية المختلفة وقد تأثروا بشكل واضح في هذه  الفرق الصوفية

 . األفكار بما وفد إليهم من شرقي بالد فارس وبالد ما وراء النهرين

  

                                                           
رسالة " هـ 5هـ حتى ق  0من ق . "وفاء محمود عبد الحكيم، تاريخ الفرق والمذاهب اإلسالمية في الهند: راجع

 .م 44 ماجستير، غير منشورة، جامعة القاهرة، 

، نهضة مصر،  عبد المقصود محمد شلقامي، ط : زبيد أحمد، اآلداب العربية في شبه القارة الهندية، ترجمة - 
 .5  ، 6  ص 

 :راجع ؛لمعرفة المزيد عن تلك الفترة التي سبقت حكم أباطرة المغول بالهند -
 .وما بعده 04ص.عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، مرجع سابق -
 6 صم،969 أحمد محمود الساداتي، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، الجزء األول،  -

 .ومابعده
-A.V. Williams Jackson, History of India from the sixth century B.C. to the 

Mohammedan conquest,Including the Invasion of Alexander the great, vol.II,p. 247. 
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 "م1821: م1231/  هـ 1312: هـ 923" عصر أباطرة المغول بالهند

صبحت أعظم الدول وأ ربابول بالهند على يد اإلمبراطور حيث قامت دولة أباطرة المغ
عن  موجزاً  تاريخياً  اإلسالمية في تاريخ الهند على اإلطالق، وسوف نعرض عرضاً 

مبراطور وكذلك إاألباطرة المغول بالهند مع بيان الجوانب الحضارية والفنية في عهد كل 
 .الجوانب الفنية والحضارية للعصر المغولي الهندي

 ( خريطة)   (م1220: م 1231 ) (هـ 921: هـ  923)اإلمبراطور بابر

لد ، وقد و  أبي سعيد بن ميران شاه بن تيمور بن عمر الشيخ بنظهر الدين محمد بابر هو 
 .ونشأ نشأة ملكية خالصة( م 08 / هـ388)في الشهر المحرم سنة 

  الحكم في الهند منوهو مؤسس الدولة المغولية التي حكمت الهند وتولى مقاليد 
وهو ذات أصل تركي مغولي ألن  (هـ3 9جمادي األول  9)حتى  (هـ  9شعبان  6 )

يونس أباه عمر شيخ ميرزا صاحب فرغانة كان حفيد تيمور لنك التركي، أما أمة فهي إبنة 
 . المغولي جنكيز خانثاني أبناء  جغتايوحفيدة  خان مغولستان

في الهند بعد إنتصاره على حكام أسرة لودي ليبدأ بذلك مرحلة  ستقر اإلمبراطور بابراوقد 
جديدة في التاريخ اإلسالمي لشبه القارة الهندية وكان بابر نابغًا في فنون القتال والحرب 
وكذلك كان شاعرًا وأديبًا وله عدة مؤلفات أدبية ودواوين شعرية باللغة التركية كما أنه 

ابري نسبة إليه، وكان يجيد التحدث بالفارسية والتركية خترع خط للكتابة سمي بالخط البا
 .والعربية

في الحكم خمس سنوات قام فيها بالعديد من اإلصالحات وتوفى في  بابرولم يتعد عمر 
 . وعمره سبعة وأربعين عاماً  (هـ3 9جمادي األول سنة )

                                                           
  (.النمر)تلك الكلمة التي تعني في اللغة الهندية " ببر"ينطق 
والجدير بالذكر أن بابر نفسه كان يعتز بأصله التركي ونسبه إلى تيمور، وقد سميت الدولة الكبيرة التى  - 

سم دولة المغول ألن الهنود قد تعودوا منذ غزا جنكيز خان بالدهم أن يطلقوا صفة المغول االهند ب أنشاها في
حسين مؤنس، أطلس تاريخ اإلسالم، الزهراء لإلعالم : راجع.على كل غزاة بالدهم القادمين من الشمال

 .65 ص ت،.دالعربي،

 .84  :38 عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، ص  - 
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 اإلمبراطور همايون
 ( م9 6 : م 4 6 ) ،(هـ905: هـ3 9) :الفترة األولى
 (م665 : م666 ) ،(هـ 95:هـ 95) :الفترة الثانية

( م645 / هـ   9)سنة  لفي كاب همايون، ولد همايون بن بابرنصير الدين محمد هو 
وتربى تربية سياسية وحربية من طراز خاص على يد والده الذي علمه كثير من فنون 

 .الحرب والعلوم المختلفة 
ولكن أتت الرياح بما ال ( م4 6 /هـ3 9)وتولى همايون الحكم بعد وفاة أبيه في عام 

 .شيرشاهمن السلطنة ومحاربته من قبل  فقد تم خلعه همايونيشتهي 
خوته من  شيرشاهبعد أن دحره  همايونفطفق  يطوف السند في حالة من البؤس والشقاء وا 

 سيستانتخلو عنه، وانتهى به المطاف إلى قد ناحية أخرى يكيدون له وأغلب رجاله 
 . ستقبالهاالشاه الصفوي وأحسن  طهماسبفاستقبله نائب 

س بها، ويرى البعض أنه تظاهر بالتشيع أفي البالط الصفوي فترة ال ب همايونومكث 
وبالفعل إستطاع . ليستعطف الشاه طهماسب الصفوي لكي يساعده فى استعادة عرشه

في ربيع األول عام  الهورملكه الضائع واقتحم مدينة أن يعيد عرشه المسلوب و  همايون
دون مقاومة تذكر وهزم أعدائه وتمكن بعد ذلك من دخول دلهي وتوج ( م666 /هـ 95)

 . سلطانًا عليها للمرة الثانية
م اللغة كان راعيًا عظيما للفن فاهتم بالعلم وتعل همايونورغم المحن الكبرى التى مر بها 

فهو   التركية وكذلك الفارسية وقيل أنه أمر بتأسيس مدرسة للتصوير اإلسالمي في الهند
 .0بذلك دون جدل أول راعي للفنون والتصوير في العصر المغولي الهندي

                                                           
زعيم أفغاني إستطاع بشدة مراسه وقوة عزيمته أن يخرج األمراء التيموريين من الهند ويخلع همايون من : اهشيرش

 .السلطة قرابة خمسة عشر عاماً 
م، 969 ، الدولة المغولية،  جـأحمد محمود الساداتي، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضاراتهم،  - 

 .59، 58ص
 . 3، 34ص،  جـتاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضاراتهم ،الساداتى،  - 

م،  44 منى سيد علي حسن، الصور الشخصية في المدرسة المغولية الهندية، دار النشر للجامعات،  - 
 .  ص

4
- Upendra Thakur, Early Indian Mints, Journal of the Economic and Social History 

of the Orient, Vol.16, no. 213, 1973, p. 265. 
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بالبالط الصفوي نقطة تحول حاسمة في تاريخ الفن المغولي بالهند حيث  همايونويعد بقاء 
من  همايونبالتصاوير الرائعة التي انجزها فنانو البالط الصفوي وقد تمكن  همايونأعجب 
عبد الصمد واألستاذ  مير سيد عليثنين من كبار الفنانين اإليرانيين إلى بالطه وهما اضم 

 .  الشيرازي
حيث  همايونن من أهم األعمال الفنية في عهد كا حمزة نامهولعل العمل في مخطوطة 

باإلشراف على هذه المخطوطة  خواجة عبد الصمد و مير سيد علىلى األستاذين أسند إ
وقيل أنه عكف على إعدادها مائة مصور من هنود وفرس فجاءت عماًل فنيًا رائعا يضم 

 6.  × بوصة  3.6 )صورة مسجلة على نسيج قطني من الحجم الكبير يبلغ  044 
 . اكبرال في عهد ولده ولم ينتهي العمل في هذه المخطوطة إ( بوصة
وعمره واحد وخمسين عامًا ( م665 يناير / هـ 95)في ربيع األول سنة  همايونتوفى 

 . ودفن في ضريحه المعروف بإسمه
 (.م1102: م1221(  )هـ1011: هـ 912) اكبراإلمبراطور 

عشر  ، وقد تولى الحكم بعد وفاة أبيه وعمره أربعةبن همايون اكبرجالل الدين محمد هو 
إلى ثالث فترات أهمها على اإلطالق الفترة األخيرة  اكبرعامًا ويقسم المؤرخون مدة حكم 

 .0من حكمه والتي جعلته أعظم عاهل عرفته الهند
طوال فترة حكمه على الهند بأكملها ماعدا الطرف الجنوبي من شبه  اكبرمتد نفوذ اوقد 

متد حكمه إلى هضبة الدكن ونهر أفاري وتمتعت البالد في عهده برقي االجزيرة الهندية و 
 .6فنى ال مثيل له

وبلغت الفنون والعمارة في في عهده مبلغًا عظيمًا من الروعة والجمال حتى قيل أنها 
الشواهد على ذلك األبنية المعمارية  كبرأتفوقت على الفنون األوربية آنذاك، ولعل من 

 .5اكبراإلمبراطور اآلن في الهند التي ترجع لعهد  العظيمة الباقية إلى
                                                           

  38 وير اإلسالمي، مكتبة لبنان، صثروت عكاشة، موسوعة التص - 

 .                                                  ؛راجع معجم المصطلحات الملحق بنفس الرسالة39 ،صاإلسالمىعكاشة،موسوعةالتصوير  ثروت- 
 .93 عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، ص - 

 .36 ،30ص ، ـجأحمد الساداتي، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم،  -0
5
- Francis Watson, Acongise History of India, Thames and Hudson,s.d. p. 112. 

 .0  ص ت،.دعفيف البهنسي، الفن اإلسالمي، المساجد اإلسالمية في الهند،: راجع -5
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الدينية وسياسة حكمة أثرت بشكل كبير وواضح  اكبر رو طار بمألاوالجدير بالذكر أن فلسفة 
على  اكبرفلما تربع ، على الفنون في عصره، وقد أثرى ذلك النهضة الفنية في عهده

حترامه لكل اوأعلن  العرش عمل في سياسة التجميع ال التفريق واإلتفاق دون اإلختالف
مما عمل على توافد  الدين اإللهيوأنشا مذهبًا خاصًا به عرف بإسم الديانات الهندية 

صبحوا نسيجًا اختالف عشائرهم وعقائدهم حتى االناس إليه في دلهي واجتماعهم عليه رغم 
 اكبركما نالحظ فلسفة . نتج أبدع ما عرفته الهند في تاريخها من الفنون والحضارةا واحداً 

إن "يقول  اكبرالخاصة في التصوير والتي أثارت حوله العديد من الشبهات، حيث كان 
التصوير درب من العبادة وأن للفنان طرقه الخاصة لإلقرار بوحدانية الخالق المبدع فهو 
ن حين يصور الكائنات الحية وينقش أعضائها وأطرافها ومالمحها على لوحته البد وأ

 .  "ينصرف بذهنه وخياله إلى التفكير في إبداع خالقها الذي نفخ فيها الروح
النسيج المزركش والسجاد الفاخر والحلى  اكبرنتجت المصانع اإلمبراطورية في عهد اوقد 

بمختلف النقوش واأللوان، وبلغ رجال الفن مبلغًا عظيمًا في بالد الهند وامتد الفن 
عصرًا ذهبيا في تاريخ  اكبرشتى أنحاء اإلمبراطورية فكان عصر ى في كبر اإلمبراطوري اال

والتي أنشأ فيها العديد  فتح بورسكريلمع نجم عاصمته الجديدة الهند الفنى والحضاري و 
من الورش الفنية المتخصصة في عمل مختلف الفنون التطبيقية وكذلك مراسم التصوير 

 . وكانت في تلك الفترة من أهم المراكز الفنية في العالم
حتى  المبارك أبو الفضل بنالبد أن نشير إلى وزيره وصديقه  اكبروقبل أن نترك شخصية 

وكان له  اكبرة العلم والثقافة والمعرفة وكان من أشهر مؤرخي عصر تميز هذا الوزير بكثر 
 .0اكبر اإلمبراطورتأثير كبير على أفكار 

                                                           
حسين مجيب المصري، الدار : جراهام بيلي، األدب اإلسالمي في شبه القارة الهندية الباكستانية، ترجمة - 

 .4 ص م، 44 ، الثقافية للنشر، القاهرة،ط
تاج محل درة العمارة اإلسالمية ببالد الهند، مجلة كلية اآلثار، العدد : سوسن سليمان يحيى، مقال بعنوان - 

 .53، 55م، ص 44 التاسع، 
 .09 ص ،محمود ابراهيم حسين، المدخل في دراسة التصوير اإلسالمي، دار الثقافة العربية -
 .8  اإلسالمي، دار الثقافة العربية، ص محمود ابراهيم حسين، المدرسة في التصوير  -

3
- Michael Brand and ElennD.Lowry, Akbar's India: Art from Mughal City of 

Victory, The Asia Society Galleries, New York, P. 13. 
رجمة الكاملة الت" العربي إلى اإلستعمار البريطاني أحمد عبد القادر الشاذلي، المسلمون في الهند من الفتح -0

الهروي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الثاني،  لنظام الدين أحمد بخشي" ياكبر لكتاب طبقات 
 .8، 3م، ص996 
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حتى أسلم روحه إلى بارئها في جمادي اآلخر من  اكبراإلمبراطور واشتد المرض على 
بعد أن سطر صفحات مضيئة في تاريخ الفنون الهندية في   (م546 / هـ0 4 )عام 

عظم الحكام في أالعصر المغولي فاعتبره المؤرخون أعظم أباطرة المغول بالهند ومن 
 .العالم

 (0خريطة)     (.م1131:م1102( )هـ1021:هـ1011) جهانگير
 :يقول جهانگيريتوزك سم االتي كتبها بيده والمعروفة بفي مذكراته  جهانگيرحيث كتب 

يوم الخميس الثامن من  عرش الملك في دار الخالفة أگرابفضل اهلل وعزته جلست على " 
 . "هـ وأنا في الثامن والثالثين من عمري0 4 جمادى اآلخر سنة 

سياسة مخالفة ألبيه تمامًا في الناحية الدينية فقد وجد ان ما فعله أبوه  جهانجيرتبع اوقد 
سليم العقيدة محترمًا لتعاليم الدين  جهانجيرن الرعية فقد كان أثار غضب كثير م

 . اإلسالمي، فألغى فكرة الدين اإللهي واألفكار التي قامت حوله
ؤثر الكيف على الكم على الضد من ولقد تطورت الفنون في عهد جهانجير الذي كان ي  

لى جهانجير العرش حتى أبيه الذي مأل المرسم الملكي بالكثير من الفنانين، فما أن اعت
 .0تخلص من جملة منهم

لمام واسع  كما كان لإلمبراطور جهانجير مشاركة كبيرة في الدراسات األدبية والتاريخية وا 
بعلوم الحيوان والنبات خاصة وشغف بالغ بالحدائق وتنسيقها بل وتزويدها بكل نبات جديد 

 .6مما لم تكن تعرفه الهند
  

                                                           
 .6  ص ، جـ،تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية وحضاراتهم الساداتي،  - 
 كلمة فارسية من مقطعين تعني " جهانگير"، وكلمة "أبى المظفر نور الدين محمد سليم جهانگير"هو اإلمبراطور

في الفارسية " گ"فحرف " جهانغير"أو " جهانجير"أو " جهانگير"وتكتب " ملك الدنيا"أو " المهيمن على الدنيا"
احمد محمد نادي، محاضرات : راجع. اللغة العربية بلهجة أهل القاهرة أى غير معطشة فى"ج"تنطق حرف 

 .م443 ،غير منشورة ر،في اللغة الفارسية، كلية اآلثا
2

Henry Beveridge, The TūzukiJahāngīrī or Memories of Jahāngīr, Munshiram 

Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, pp.1:3. 
 .5  ، ص تاريخ اإلسالم في الهند عبد المنعم النمر،  - 
 .83 ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي، ص  -0
 . 0 ص، جـ، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، أحمد الساداتي -6
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 (م1128: م1138( )هـ1019:هـ1021) انهاإلمبراطور شاه ج

/ هـ 444 )، ولد عام (خورام)سم اوعرف ب جهانجيرإلبن الثالث لإلمبراطور هو ا
قدر أبناء جهانجيرعلى القيام بأعباء الحكم لما اتصف به من رجاحة أ، وكان (م 69 

إلى حد كبير وكانت بجواره في  ممتاز محلوقد ساندته زوجته  ،عقل وذكاء وقوة عزيمة
 . كل المحن ولما توفيت حزن عليها حزنًا شديداً 

ذات الشهرة العالمية وهو أحد عجائب الدنيا السبع إلى وقتنا  (تاج محل)وقام بتشيد ضريح 
 .الحالي

شآت معمارية ضخمة ولعل من زدهارها حيث أقام منإحيث بلغت العمارة في عهده أوج 
 . الجامع ومسجد اللؤلؤة والقلعة الحمراء وغيرهاالمسجد أهمها 

حيث قرب الشعراء والمصورين والفنانين في  شاه جهانيضًا في عهد اوكان للفنون نصيبًا 
 . عهده وكثر رسم الصور الشخصية في عهده

 .بعد عمرًا حافاًل بالرخاء اإلقتصادي والفني( م555 / هـ453 )سنة  شاه جهانوتوفى 

  

                                                           
(شاه جهان) : وهذا اللقب قد منحه إياه أبوه جهانجير بعد إنتصاره في الحروب" ملك الدنيا"كلمة فارسية تعني. 
 .09 ، 03 ص ، جـ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ،الساداتى،  - 
 راجع . بالرخام األبيض الناصع ويعتبر واسطة العـِقد في عمائر شرق العالم اإلسالمي" تاج محل" بنى ضريح :

 . 44 ،  ، الدار المصرية اللبنانية ،طالهنداألثريةفى أحمد رجب، تاريخ المزارات واألضرحة 

م،  44 ،  ، العدد 6الهند، المجلد  اآلثار التاريخية بالهند، مجلة ثقافة: ضياء الحسن الندوى، مقال بعنوان - 
 .09المجلس الهندي للعالقات الثقافية، نيودلهي، ص 

 . 9 ، ص اإلسالمى عكاشة، موسوعة التصويرثروت  - 

 بالعمارة ولعل من أبلغ األدلة على  هتم بالفنون مثل إهتمامهاحيث ذكرت لنا كثير من المراجع أن شاه جهان
ذلك أنه أمر بصناعة سجاجيد لزوجته ممتاز محل وجاءت هذه السجاجيد متعددة األشكال والتصميمات 

 .لتغطي أرضية القصر الملكي كما استخدم بعضها لتغطية أرضيات ضريح تاج محل
 Repro Ductions Adam and Charles Black, Oriental Carpets Runners and Rugs -: أنظر

and some Jacquard, London, p.330. 
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 (م1101: م1129()هـ1118: هـ1018) اإلمبراطور أورانجزيب عالمگير
أبو المظفر محيي ، وقد تولى (م9 5 /هـ8 4 )ة سنة في شهر ذي القعد أورانجزيبولد 

بعد حروب جامحة بينه وبين أخيه ( م569 /هـ458 )الحكم عام  زيبنجالدين محمد أورا
 .شيكوه ادار 
قضى فترة حكمه في صراع دائم للحفاظ على دولته  أورانجزيبومن الثابت تاريخيًا أن  

 أورانجزيبوتأمين حكمه وانتهى هذا الصراع بأن صارت شبه القارة الهندية كلها في حوذة 
 .إال أماكن قليلة عند الساحلين الشرقي والغربي كانت بأيدي األوربيين

ونشر لواء اإلسالم خفاقًا عاليًا حياته كلها على إعالء شان السنة  أورانجزيبوقد وقف 
 . فكان عاداًل متدينًا حيث قام بتحريم شرب الخمر ولعب الميسر وكان شديد التواضع

بعلوم القرآن والسنه، وكان يأكل من صنع يديه وكان يقوم بنسخ القرآن  أورانجزيبوانشغل 
فقد  التصويربخطي الرقعة والنستعليق، واهتم بفنون الخط والخطاطين على حساب فن 

 .وق رفيع القرءان بخطه وكانت كتاباته ذات ذقام بنسخ 
/ هـ 8   )في يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ذى القعدة عام  أورانجزيبوتوفى 
وعمره تسعين عامًا، فكان أخر األباطرة األقوياء الذين حكموا الهند وبموته كانت ( م343 

 .مغولية في الهندبداية الضعف والنهاية للدولة ال
 نهاية الدولة المغولية بالهند

 خر  ف –جهاندرا  -بهادر شاه)جموعة من الخلفاء وهم نجزيب في حكم بالد الهند مف أوراخل
 (شاه علم –ير الثاني گعالم –محمد شاه  –أبو البركات رفيع الدرجات  –سير 

                                                           
 أى آخذ  "عالمگير"معناها زينة ومعنى  "زيب"معناها العرش، و "أورنگ"أي زينة العرش،  (أورانجزيب)معنى

 ،  جـ في شبه القارة الهندية وحضارتهم،أحمد الساداتي، تاريخ المسلمين  :عجار  .الدنيا أو سيد العالم
 .95 ص  :50 ص

:    84 م، ص9 9 ،  محمد عبد المجيد العبد، اإلسالم والدول اإلسالمية في الهند، مطبعة الرغائب، ط -  
 .43 ص

 كان عصر اضمحالل فني ومعماري، ولكني أرى خالف ذلك  (أورانجزيب)ويرى الكثير من الباحثين أن عصر
نسبيًا فضاًل عن حالة الصراع الدائم فقد انعكست إهتمامات اإلمبراطور على تطور فنون وتدهور فنون أخرى 

 . 09الفقي، بالد الهند في العصر اإلسالمي، ص :راجع. في عصره بسبب حكمه
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أحدهم في قوة أجداده ولكن لم يكن لهم أثر يذكر في حضارة وفنون الهند ولم يكن 
الهندية واشتد  السابقين، فيمكن القول أن هذه الفترة كانت بداية النهاية للدولة المغولية

البريطاني الغاشم لشبه القارة  باالحتاللوانتهى األمر  وخارجياً  داخلياً  الصراع حول السلطة
 .الهندية

منتصف القرن التاسع عشر  فى وبذلك طويت آخر صفحات تاريخ الدولة المغولية بالهند
 . الميالدى

 "انـــصـقـم نـــا تـــئ إذا مـــل شـــكـل" حقاً 
 لحضارية في العصر المغولي الهنديالجوانب الفنية وا

منقطع النظير، فكان العصر  لقد تقدمت الفنون والعمارة في العصر المغولي الهندي تقدماً 
 .وتقدم فني ونهضة معمارية وثقافية وأدبية شاملة اقتصاديالمغولي الهندي عصر رخاء 

من التقاليد  هلنواميس فنية جامدة مستقا نجده نشأ أسيراً  لنشأة الفن الهندي قديماً نا فإذا نظر 
يد بأصول فنية لم ث تقحي (أي مرتبط بالعقيدة)كهنوتياً  هندوكياً  دا فناً الهندية القديمة فغ

يخرج عنها، ومع الغزو المغولي لبالد الهند دخل الفن مرحلة جديدة متطورة وأخذت التقاليد 
الحديثة فخرج الفن الهندي من الركود الذي  االتجاهاتأمام  فشيئاً  القديمة تتوارى شيئاً 

 . طويلة إلى نهضة فنية شاملة عاناه قروناً 
سطورية وثيقة الصلة بالديانات الهندية أيخدم موضوعات فقد جاء الفن الهندي القديم 

القديمة، في حين نجد تنوع فني وحضاري في العصر المغولي الهندي ليس له مثيل وقد 
مبراطور بجدوى الفن لدرجة إيمان كل إ في الهند وفقاً ارتبط التقدم الفني والحضاري 

 . وأهميته
فنية شاملة مجال العمارة والفنون كما عرفت الهند في عصر أباطرة المغول نهضة 

التطبيقية والتصوير، حيث تميزت العمائر الهندية بوجود القبة الهندية ذات الشكل البصلي 

                                                           
 .4  ص  أحمد الساداتي، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم، - :راجع - 

 .0  ص :  89 النمر، تاريخ اإلسالم في الهند، ص عد المنعم  -           

 .9ثروت عكاشة، التصوير المغولي اإلسالمي في الهند، ص  - 

منى سيد علي حسن البحيري، تسليات البالط وحياة الشعوب في التصوير المغولي الهندي، مخطوط رسالة  - 
 .046م، ص  44 ، ةدكتوراه، جامعة القاهرة، غير منشور 
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ناصع البياض والرخام كما يشاع تنظيم والحنايا والمنارات الرشيقة وتغطيه الجدران بالمرمر 
ار الهندي الرخام في تكسية الحدائق وفخامة البناء والمداخل الكبيرة، كما استخدم المعم

 . حساب بالطات القاشانيعلى الجدران 
كما ذاع صيت كثير من المدن الهندية في العصر المغولي الهندي وتأسست بها 
أكاديميات فنية برعاية األباطرة المغول أنفسهم، والعجيب في األمر أن كل مدينة كان لها 

ـ تلقب ب دلهيوكانت مدينة  (السلطنة دار)تلقب بـ  الهورة خاصة بها فكانت مدينة صف
دار )تلقب بـ  فتح بوروكانت مدينة  (دار الخالفة)تلقب بـ  أجرامدينة كانت و  (دار الملك)

 .(السرور
ثم  الهورمبراطور يقضي الشتاء في ى أن اإلاختالف طبيعة المناخ في الهند إلوقد أدى 

مبراطور يرحل معه وفي كل مكان سفر لإل، فتح بورة يعود ليقضي الربيع في مدين
 .  المصور ليسجل لنا موضوعات تصويرية مختلفة

عن  وير في العصر المغولي الهندي فضالً صكما أن من األدلة القاطعة على تطور فن الت
في الهند، هذه النسخة من  لاإلنتاج الكبير للمخطوطات المصورة في عهد أباطرة المغو 

والمحفوظة بالجمعية األسيوية الملكية في لندن ويشتمل على أختام  مخطوط الشاهنامة
 مما شاه جهانعن مالحظة شخصية بخط  فضالً  بابر إلى أورانجزيبالمغول من األباطرة 

وكذلك تدل على التوارث ى ملكية األباطرة المغول في بالد الهند يدل على أنها انتقلت إل
 . العصر المغولي الهنديبفن التصوير في  واالهتمامالفني 

الحريرية أما بالنسبة للفنون التطبيقية فقد أحرزت الهند تقدما في مجال صناعة المنسوجات 
قبل كثير من التجار لشراء المنسوجات وبيعها في البالد المجاورة، والصوفية والقطنية وقد أ

 .المتوفرة في الهندواعتمدت هذه الصناعات على المواد الخام 
الصناعات التي راجت في الهند في العصر المغولي صناعة السجاد وكانت  ومن

في قصور وكانت مطلوبة  ياإليرانالسجاجيد الهندية تأتي في األهمية بعد السجاد 
 .كبار رجال الدولةالسالطين و 

                                                           
 .0  ،    لبنان، ص  –، دار المعارف  صالح األلفي، الفن اإلسالمي أصوله فلسفته مدارسه، ط  أبو - 
تسليات البالط وحياة الشعوب في التصوير "منى سيد علي حسن البحيري، التصوير اإلسالمي في الهند  - 

 .9 0م، ص  44 ، دار النشر للجامعات، "المغولي الهندي
 .39 م، دار النهضة، ص  99 اإلسالمي في العصور الوسطى، حسن الباشا، التصوير  - 
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خار وصنع فكما عرفت الهند صناعات أخرى منها صناعة النحاس والمعادن األخرى وال
اللعب والخوز واشتهرت الكجرات بالمصنوعات الجلدية المنفذ عليها رسوم حيوانات 

 .  وطيور
حتى النصف االول من القرن الثامن  يالديمالقرن السابع عشر ال من الثانيفمنذ النصف 

صة صناعة السجاد العصر الذهبي للفنون التطبيقية في الهند وخا كان الميالديعشر 
 . المعقوداليدوي 
ل ترى في المتاجر والدكاكين في أنك ال تزا": آنذاك فى وصف الهند ول ديورانت وقد ذكر

يصوغون كل مدينة هندية صناعا متربعين في جلستهم على األرض يطرقون المعادن أو 
الحلي أو يرسمون الرسوم الزخرفية أو ينسجون الشيالن الدقيقة أو يوشون الوشي الرقيق أو 

في العاج أو الخشب ومن الراجح أال تكون بين األمم كلها أمة أخرى كان لها ما ينحتون 
 . "للهند من تنوع خصيب في ألوان الفنون

                                                           
عصام عبد الرؤوف الفقي، بالد الهند في العصر اإلسالمي منذ فجر اإلسالم وحتى التقسيم، دار الفكر  - 

 .8  ، ص  م، ط 44 العربي، 
2
- Daniel S.walker, Oriental Rugs of the Hajji Babas, New York In association with 

Sotheby's,s.d. p.45. 
زكي نجيب محمود، دار الثقافية في : ، الجزء الثالث، ترجمة"الهند وجيرانها"ول ديورانت، قصة الحضارة  - 

 .   جامعة الدول العربية، ص 
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 السجاد نشأة تاريخ: أولا 
واجهت مػرري  افنوػوف واارػار اميػ مشك م ػحدك  ادشػد افزمػاف وافمحػاف افدػذشف  ػد ت 

صواعك افيجاد افػو ري افمقوػود و ػراـ افدرايػات افمي نشلػك اف ػ  بػاموا  هػا فػ وهـ فػـ  فشهما
 شوفووا إف  مقرفك و ادشد  ارشيها  و  قشف  ماحف صواع ها.

وراػػػـ  ف افمراجػػػر اف ارشيشػػػك واأد شػػػك بػػػد  مػػػد وا  ػػػافحرشر مػػػف افمقدومػػػات إ   ف  ػػػذ  
امع مػاد عدشهػا إذ شقوذ ػا افػدفشؿ واف ر ػاف افمراجر   شمحف فد ااث اارري افرحوف إفشهػا  و 

 افمادي.
وشمحف افووؿ  أف افمرريشف ش نووف جمشقًا عد   ف  ذ  افصواعك و أت ف  آيشا ومف 
افما مػػؿ  ف  حػػوف ب اوػػؿ  وايػػط آيػػشا  وؿ مػػف صػػوقها فػػ  عصػػور مػػا ب ػػؿ اف ػػارش   احػػـ 

افصػػػػواعك  ػػػػذا  ظػػػػروفهـ وط شقػػػػك مقش ػػػػ هـ وذفػػػػؾ ف ػػػػوفشر مػػػػاد  افصػػػػوؼ افلػػػػرورشك فهػػػػذ 
ف فػػـ شصػػدوا  ػػ   مػػف ذفػػؾ امو ػػاج إ   ف   املػػافك إفػػ  ط شقػػك افموػػاخ واف ػػرد افوػػارس واش
 واؾ إ ارات ف  افمراجر اأد شك  قطشوا فحر   ارشيشك عف حشنشك ظهور افيػجاد افػو ري فػ  

 .ٔافالارات اف ربشك
ويػاف إفػ  وشري فرشؽ آير  ف افطوافس افشدشوشػك فيػوا وقػرؼ  افلػ ط م ػ  إ  ػدي ام

صػػواع ها وفحػػػف  ادػػػن افظػػػف  ف  وؿ مػػف إ  ػػػدي إفشهػػػا افو اوػػػؿ افراػػؿ افوازفػػػك فػػػ  افموطوػػػك 
 .ٕافمم د  مف افصشف  ربًا ا   آيشا افصغري ار ًا. فود ويجو ا عد   ووافهـ افشدوشك

و ط شقك افااؿ ف ف صػواعك افيػجاد فػـ   ػد  دوف  ف  يػ وها يطػوات  مهشدشػك  يػشطك 
 ف ون رض  ف جدود افاشواوات اف ى اي يدمت فإلف راش بػد  عطػت افنحػر  وعد   ذا شمحووا 

اأوفػػ  اف ػػ   دشهػػا يطػػو  صػػور ويػػش   يػػشط م ػػا ك فدجدػػود رػػـ  يػػذت  اػػؿ مادهػػا  قػػض 
افصواعات افم طور  فديجاد ومف افما مؿ  ف صواعك افيجاد ظهرت  محاف فشس  قشد عف 

 إشراف رـ او ودت إف  افصشف وافهود.
واعك افيجاد و شجك فد طور افذي مرت  ه  اطشػك اأرض مػف افادنػا  اشث جا ت ص

افمجدوفك واف   عرفت ب ؿ آ ؼ افيوشف رػـ  طػورت إفػ  اصػشر افوصػن وافوػش وافيشػزراف 

                                                           
امي م  ف  إشراف ا   وهاشك افورف افيا ر ع ر افمش دي، ريافك حامؿ يشرو ااج صافح اف حرش  ، افيجاد  -ٔ

 .ٙٔـ، صٜٜٙٔماجي شر، اشر مو ور ، جامقك افوا ر ، ي  م ر 
 .ٔ٘ٔ، صٜ٘ٙٔمامد ع د افقزشز مرزوؽ، افنف امي م   ارشيه ويصاوصك، مط قك  يقد  غداد،  -ٕ
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 و  شػػػك مػػػاد  با دػػػك فإلف ػػػوا  شمحػػػف  ف  يػػػ يدـ فػػػ  صػػػواعك افاصػػػشر اشػػػث حاوػػػت افيطػػػو  
 اأوف  إف  صواعك افاصشر افملنور.

  افمجدوفػػك وافاصػػشر بدشمػػك جػػدًا وبػػد ظهػػرت فػػ  عصػػر اف افشوفرػػؾ فصػػواعك افادنػػا
"Paleaolithic اشث  قود  بدـ يجاد  مقروفك إف  افقهد اف افشوفرح "ٔ. حؿ (ٔ،ٕ) 

 مػػا عػػف و ػػأ  صػػواعك افيػػجاد فػػ  افقػػافـ اميػػ م  فػػشمحف افوػػوؿ  ػػأف افنلػػؿ شرجػػر 
افاشواف فػ  افم ػرؽ اميػ م ،  فدي جوك ف  إدياؿ صواعك افيجاد افمقوود اف  شهك  نرا 

وايػػ مرت  ػػذ  اف وافشػػد افيػػدجوبشك فػػ  صػػواعك افيػػجاد وافويػػش  م  قػػك فػػ  افقصػػور اف اوػػك 
 .ٕفددوفك امي مشك

وافجػػدشر  افػػذحر  شلػػًا  ف حرشػػر مػػف عدمػػا  اارػػار شػػروف  ف صػػواعك افيػػجاد ا  حػػارًا 
وبػد  طػور  ػذا افنػف افو دػ    صشً  و ح ر صدك  افروح اف رحشك فهو صدي فألصػؿ اف ػدوي ،

مػػف  ػػحؿ اطػػا  اأرلػػشك افمودػػد فدنػػرا  ا ػػ   صػػ ح  حرػػر  وػػواع افنوػػوف اميػػ مشك   ػػ قًا 
 .ٖ افطا ر امي م  واي مرت افروح امي مشك ف  زيرفك افيجاد ع ر افقصور امي مشك
ذفػػؾ وشػػذحر افراافػػك )مػػارحو  وفػػو(  ف دوفػػك افيػػ جوك يدنػػت فوػػا  جػػود  وػػواع افيػػجاد و 

ـ(، وبد ذحر افراافك افقر   )ا ف  طوطه( افذي زار ٖٕٛٔ قد زشار ه فمدشوك )بوشوه( عاـ )
ـ( و حػػد ونػػس افاوشوػػك، ٖٖٖٔ)بوشوػػه(  قػػد )مػػارحو  وفػػو(  يميػػشف عامػػًا وذفػػؾ فػػ  عػػاـ )

                                                           
إشراف ا   وهاشك افورف افيا ر ع ر افمش دي،  ، افيجاد امي م  ف   اف حرشحامؿ يشرو ااج صافح  -ٔ

 .ٙٔص
  اف افشوفرؾ، اف ازشوشؾ"    يجاد  ح شر  ُعرر عدشها ف  ب ر  اد افمدوؾ ف  وادي " ازوشؾ" افذي شور  "يجاد

برن افادود  شف رويشا وموغوفشا، و    قود فدورف افيامس ب ؿ افمش د فه   ق  ر  بدـ يجاد  ف  افقافـ وبد 
ـ وجا ت زيارؼ  ذ  افيجاد  ذات طا ر  ودي  ش أفؼ مف   حاؿ مر قات ٜٜٗٔدشها ف  يوك ُعرر ع

م جاور  ف  يااك افيجاد  ش ويطها  حؿ صدش   م قامد حما زيرؼ امطار  ريـو فرياف شم طوف صهو  
 " و و  قنSythesجواد ـ و  حاؿ طشور واشواوات يرافشك ماور ، وبد وي   ذ  افيجاد   قن افيشت "

 برشن فدهودي اأور   وحاف شوطف افينوح اف مافشك فج اؿ إشراف و فغاوي اف افقدشا.
ف  اشف شذحر اف ااث  وه  قد  ادشؿ " يجاد  اف افشوفرؾ " حاوت فها و ر  وفحوها مف يشوط اشر مقوود  ف  

 شمحف إع  ار ا يجاد  .
 فإلف راش راـ إي  ؼ اارا  اوفه .وعد   ي ااؿ شمحووا امي  هاد  هذا افوموذج حمراؿ بدشـ جدًا 

 .ٜ٘ٗص د.ت،يقد زادوؿ ع د افامشد، افقمار  وافنووف ف  دوفك امي ـ، مو أ  افمقارؼ  اميحودرشك، -ٕ
مطا ر افروافك،  حورر   و افن وح، درايات فيجاجشد ُجوردشز ف  لو  مجموعك م اؼ بصر افموشؿ ، وزار  -ٖ

 .ٙص ـ،ٖٕٓٓ،افمجدس امعد  فآلرار
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و ػػافط ر اشومػػا ادػػت افدوفػػك افقرماوشػػك ماػػؿ دوفػػك يػػ جوك افػػرـو ورث اأ ػػراؾ فشمػػا وررػػوا 
ويػػاروا  هػػا فألمػػاـ يطػػوات وايػػقك وحػػاف فن واػػا هـ فػػ  إشػػراف ومصػػر آرػػر صػػواعك افيػػجاد 

 .ٔعظشـ ف   ودـ  ذ  افصواعك
ع ػػد افقزشػػز مػػرزوؽ(  ف  داشػػك  ػػارش  افطوػػافس اف ػػربشك ووطػػك ااملػػك /وفحػػف شػػري )د

 ا اج إف  إشلاح وشري  ف مقظـ مقدوما وا ف   ذا افصدد  مشؿ إف  امي و اج واف ػرجشح، 
ف حاف شري   .ٕ ف افالار  افناريشك ف  إشراف فها افي ؽ ف  إو اج افيجاد افو ري افمقوودواش

وعدػ  افػراـ مػػف ايػ  ؼ اارا  اػوؿ  صػػؿ مػوطف صػواعك افيػػجاد إ   وػه  ػات مػػف 
افم نػػؽ عدشػػه  ف  صػػؿ موطوػػه  ػػو موطوػػك اف رحيػػ اف  ويػػط آيػػشا، و ف  بػػدـ اأ يػػطك ذات 

 Aurel ) ورشػػؿ  ػػ اشف اف ػػ  عرػػر عدشهػػا افيػػشرافقوػػد اف ػػ  وقرفهػػا   مرػػؿ فػػ   واشػػا افوطػػر 

Setin (  رب  اف رحي اف  شف عام  )ٜٔٓٙ- ٜٔٓٛ)وافوطر اأيري اف ػ  عرػر عدشهػا  ـ
ـ( وحرشر موها مانوظ ف  م ااؼ فودف و رفشف ٖٜٔٔ( ف  طورماف عاـ )Locoq)فوحوؾ 

 .ٖووشودفه . و    رجر فدن ر  ما شف افوروشف افرافث وافيادس افمش دششف

وعدػػ  حػػٍؿ فوػػد عرفػػت اف دػػداف اميػػ مشك صػػواعك افيػػجاد مرػػؿ مصػػر ويػػورشا و ػػ د 
شراف فهما بصن افي ؽ ف   ػذ  افصػواعك. اشػث  و جػت  اأودفس وافهود وفحف  ظؿ  رحشا واش

 .ٗحؿ مف إشراف و رحشا  وواع حرشر  مف افيجاد وبام ا   صدشر  إف  حافك  واا  افقافـ

 صور  عامك ش و ه افحرشر مف افغموض وفحووا وجـز  وي صك افووؿ  ف و أ  افيجاد
ف وُ  ف افيجاد حووع مف افنووف اف ط شوشك ظهر موذ عصور م حر   جد مف الار  اموياف واش

 مف اشث افصواعك وافزيرفك.  يشطاً 

و مػػػػا  افويػػػػ ك فصػػػػواعك وزيرفػػػػك افيػػػػجاد فػػػػ  افقصػػػػر اميػػػػ م  فػػػػشمحف افوػػػػوؿ  ػػػػأف 
افي جوك  ـ  صاان افي ؽ ف   ذا افلرن مف افنووف حأوؿ مدريك فوشك مح مدك اأرحاف 

                                                           
1  - The Unity Of Islamic Art , The King Falsal Foundation,s.d.P181 . 

مامدع د افقزشز مرزوؽ، افطوافس افشدوشك ف  افقصر امي م ، مط وعات افمجمر افقدم  افقراب ،  -ٕ
 .ٖـ، صٜٜٙٔ

 .ٕٔٚص ـ،ٕٚٓٓ، ٗر شر اامد يدشنك، افنووف امي مشك ف  افقصر افقرماو ، مح  ك ز را  اف رؽ، ط -ٖ
، ٕـ، طٕٚٓٓع د هللا عطشك ع د افاافظ، اارار وافنووف امي مشك، مح  ك افوهلك افمصرشك، افوا ر ،  -ٗ

 .ٕٖٕص
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ف  افقافـ امي م ، حما  ف إشراف صػاا ك ام ػداع مووطػر افوظشػر فػ  فػف صػواعك وزيرفػك 
 .ٔافيجاجشد

 الخام المواد: ثانياا 
  حوف افمواد اأوفشك اف زمك فصواعك افيجاد مف افصوؼ وافوطف وافارشر فاشاحػك    

افقود  ي )افػو ر( وشمحػف ايػ قماؿ افوطػف فقمػؿ افيػدي وافدامػك وبػد شيػ قمؿ افوطػف  اشاوػا 
فػػػ  افقوػػػد  م ػػػػراز افدػػػوف اأ ػػػػشض حمػػػا شمحػػػف ايػػػػ قماؿ  ػػػقر افمػػػػاعز فديػػػدي  و فاشاحػػػػك 

 (ٖ) حؿ   .ٕافاواؼ
 الصوف

فقؿ مف ا ـ افمواد افياـ اف    وـو عدشها صواعك افيجاد    )افصوؼ( اشث شػديؿ 
%( مف افػو ر  افيػطاشك، ٜٓ%(  شوما شمرؿ افصوؼ )ٓ٘ف  عمؿ افيدي وافدامك  وي ك )

 وافوي ك اف ابشك إما مف افارشر  و افوطف.
( و حرر اأصواؼ اي قماً  )صوؼ افغػوـ( شدشػه )صػوؼ افجمػاؿ( رػـ )صػوؼ افمػاعز

 . ٖو جود  وواع افصوؼ ف  افمواطؽ اف ارد  و وؿ جود ه ف  افمواطؽ افاار 
و ي دؼ جود  افصوؼ اين محاف جز  مف افاشواف فافصوؼ افذي ُشجز مف موطوػك 
افح ػػؼ  و افظهػػر  حرػػر جػػود  مػػف افصػػوؼ افمػػأيوذ مػػف  طػػف افاشػػواف  و يػػشواوه. حمػػا  ف 

 شر أف افاشواف حدما ح ر يوه ازداد صوؼ افاشواف افصغشر  فلؿ مف صوؼ افاشواف افح
 – ٛصوفه ي ووه ويشر ما واصػؿ عدشػه مػف افصػوؼ مػف اشواوػات   ػراوح  عمار ػا مػف )

 .ٗ هرًا( ٗٔ
يػػ قماؿ. ومػػف افمقػػروؼ  ف افصػػوؼ شمػػر  مرااػػؿ عػػد  فحػػ  شصػػ ح صػػافاًا فدصػػواعك وام

م ػط وشنػرز  ايػن ف زاؿ عوه افمواد افد وشك  قد جز ، ا   شصشر  حرر  وػ ً  فألصػ اغ وش

                                                           
 اف ااث -ٔ

2-G.Griffin Lewis, The Practical Book of Oriental Rugs, J.B Lippincott Company – 

philadel Phiaaad. NewYork , 1945 , p.25. 

، ٔافطاشش، افنووف افزيرفشك امي مشك افم حر  ف  افقصرشف اأموي وافق اي ، ز را  اف رؽ، طعد   امد  -ٖ
 .ٓٔٔـ، صٕٓٓٓ

 . ٕ٘ٛ-ٕٗٛـ، ص ٕ٘ٓٓيقاد ما ر، افنووف امي مشك ، مح  ك امير ،  -ٗ
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 فواوػػه افط شقشػػك وشوػػدؼ رػػـ ُشغػػزؿ ) ي شاػػوؿ إفػػ  يشػػوط( رػػـ شووػػر فػػ  افمػػا  افػػداف  وشغيػػؿ 
 .ٔجشدًا رـ شص غ

وافجػػدشر  افػػذحر  ف إبدػػشـ ح ػػمشر حأاػػد  بػػافشـ  ػػ ك افوػػار  افهودشػػك إم ػػاز   و ػػاج صػػوؼ جشػػد 
فصػوؼ عدػ  جمػاؿ ودبػك وظرًا فوفر   ر شك افما شك ف   ذا امبدشـ و اف ػاف  اوقحيػت جػود  ا
 .ٕافيجاد افمويون إف  إبدشـ ح مشر ف  افقصر افمغوف  افهودي

 القطن

شق  ر افوطف افماد  افياـ اف افشك فدصوؼ مف اشث اأ مشك ف  صواعك افيجاد وعد  
ـ( اشث ايػ يدـ  ٛٔ: ٙٔ ػ(، )ؽ ٕٔ: ٓٔوجه افيصوص ف  إشراف وافهود فشما  شف )ؽ 

 فؾ افو ر  واصقك اف شاض ف   قض اماشاف.ف  عمؿ افدامك وافيدا  وحذ

 الحرير

حاف افارشر شي قمؿ ف  ااشاف وادر  وفحف مف افرا ت  ف افارشر اُي يدـ ف  صواعك 
افمويوجات وافيجاد امشراو  ومف رـ افمغوف  افهودي    ك افوار  افهودشك ، فحػاف شػديؿ فػ  

 عمؿ افو ر  ااشاوًا حما ذحروا. 

اد يػػاـ  يػػري إفػػ  جاوػػن )افصػػوؼ وافوطػػف وافارشػػر( وموهػػا حمػػا ايػػ يدـ افصػػاور مػػو 
 .ٖافيشوط افمقدوشك افمذ  ك وافمنللك وافيدوؾ افرفشقه مف افذ ن وافنلك

وشمحووػػا  ويػػشـ افيػػجاد مػػف اشػػث صػػواع ه وايػػ يداـ افمػػواد افيػػاـ إفػػ  ر رػػك  وػػواع مػػف       
 افقود و   حاا  : افيجاجشد مويمك اين افمواد افياـ افمي يدمك ف  عمؿ افو ر  و 

                                                           
مك فدح ان، مامدع د افقزشز مرزوؽ، افنووف افزيرفشك امي مشك ف  افقصر افقرماو ، افهشوك افمصرشك افقا  -ٔ

 .ٚٔـ، ص ٜٚٛٔ
 .ٕ٘ٔمامد ع د افقزشز مرزوؽ، افنف امي م   ارشيه ويصاوصك، ص   - 
        – شروت –مامد ع د افقزشز مرزوؽ، افنووف افزيرفشك امي مشك ف  افمغرن وا ودفس، دار افروافك - 

 .ٕٓف واف، ص
2 - Walter A.Hawley, Oriental Rugs, Antique and Modern, Dover Publication, INC 

NewYork, 1970, P.32.  
، ٔ  و افامد مامود فراد ، افنووف افزيرفشك امي مشك ف  عصر افصنوششف   شراف، مح  ك مد وف ، ط -ٖ

 . ٙٙٔـ، صٜٜٓٔ
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 سجاجيد من صوف صرف –أ 

%( صػػػوؼ واف ػػػاب  مػػػواد  يػػػري راووشػػػك فػػػ  افصػػػواعك ٜٓاشػػػث  ا ػػػوي عدػػػ   حرػػػر مػػػف )
 وافزيرفك.

 سجاجيد من صوف -ب 

%( صػوؼ واف ػاب  مػواد  يػري ميػاعد  فػ  ٜٓ%( إف  )٘ٚاشث  ا وي عد   حرر مف )
 افصواعك وافزيرفك.

 سجاجيد من صوف مخموط –ج 

%( صػوؼ واف ػاب  مػواد  يػري  يايػشك فػ  ٘ٚ%( إفػ  )ٕ٘ ا وي عد   حرػر مػف )اشث 
 .ٔافصواعك وافزيرفك

 واألنوال العقد أنواع: ثالثاا 

 أنواع الُعقد –أ 

(  ػػو  ف شمػػرر وشدػػؼ يشػػوط افصػػوؼ عدػػ  يطػػشف م جػػاورشف مػػف Knotting)افَقْوػػد 
 .ٕ"Knotافيدي فش حؿ افقود  "

مػػػف افقوػػػد   مهػػػا، افقوػػػد اف رحشػػػك و يػػػم  )عوػػػد  وبػػػد عػػػرؼ افميػػػدموف اوػػػواع مي دنػػػك 
جوردشس( وافقود  افناريشك و يم  )عود  يوه( وحدما حرر عدد افقود وازدادت م او ها و د  

 .ٖا حها حدما ار نقت بشمك افيجاد

عوػػد (  ػػؿ  دػػغ عػػدد  ٕٖٓفوػػد ش دػػغ عػػدد افقوػػد فػػ  اف وصػػك افوااػػد  "افمر ػػر افوااػػد" )
عوػد ( فػ  اف وصػك افمر قػك ٖٛٚد اأم راطورشػك فػ  إشػراف وافهوػد )افقود ااشاوػًا فػ  افيػجاجش

 يذت وب ًا طوشً  وجهدًا ح شرًا ف  صواع ها وزيرف ها. مما شرحد  ف  ذ  افيجاجشد 

                                                           
صواعات افغزؿ وافويش  ، "صواعك افيجاد وافحدشـ"، افجمهورشك افقر شك افم اد ، م روع اصر و وشـ  -ٔ

 .  ٙ، صٖٜٙٔشووشو  اما شاجات،

ص ح افدشف اف رشؼ، يجاد اف رؽ، مو ورات وزار  افروافك ف  افجمهورشك افقر شك افيورشك،  -ٕ
 .٘ٔـ،صٜٙٙٔدم ؽ

 .ٖٖٛص  د.ت،ايف اف ا ا، مديؿ إف  اارار امي مشك، دار افوهلك افقر شك، -ٖ
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وشمحووػػا ام ػػار    ػػ  مػػف اف نصػػشؿ إفػػ   وػػواع افقوػػد افميػػ يدمك فػػ  صػػواعك افيػػجاد 
 و  :
 ( 4)شكل   العقدة الفارسية -1

اصػػك  افيػػجاد امشراوػػ  ووودػػت موػػه إفػػى حافػػك  بطػػار افقػػافـ اميػػ مى  ػػذ  افقوػػد  ي
و قػػود  ػػذ  اف يػػمشك إفػػ  برشػػك فػػ  اػػرن إشػػراف  Senna"و يػػم  افقوػػد  افناريػػشك  و "عوػػد  

ا  هرت  صػواعك افيػجاد، اشػث  د ػؼ افيصػدك فشهػا ورا  يػشط وااػد مػف افيػدي و   د ػؼ 
ومػػا  ا لػػوه اا لػػاوًا ف و هػػ  طرفهػػا فػػوؽ افربقػػك فػػ  محاوهمػػا مػػف افيمشدػػك،  اػػوؿ جػػار  واش

ربشوػك وحرشػر  ممػا  ومف افم اظ  ف  ذ  افقود  افناريشك  قمؿ عد  اح وػاز افيصػؿ ف صػ ح
 .ٔووي  ادشات زيرفشك م ووعك ذات  حؿ فشفشيمح  اف دوشف وافريـ عدشها

 (5)شكل   العقدة التركية -2
و ػػو ايػػـ فمدشوػػك فػػ  اأوالػػوؿ ا ػػ هرت  Goerdes"وشطدػػؽ عدشهػػا عوػػد  "جػػوردشز 

 صػػواعك افيػػجاد وفشهػػا  د ػػؼ افيصػػدك اػػوؿ يشطػػشف م جػػاورشف مػػف يشػػوط افيػػدي  اشػػث 
وهمػػا مػػف  عدػػ  رػػـ شػػدور طرفهمػػا ورا   ػػذشف افيشطػػشف رػػـ شج مقػػاف فشونػػذاف  شوهمػػا  جمػػر  ش

 .ٖ،ٕمما شجقؿ افيجاد    د م اوك و طوؿ عمًرا صاعدشف م  ميشف إف  وجه افيجاد 
 العقدة اإلسبانية: -3

 د ؼ فشها يصدك افصوؼ اوؿ يشط وااػد مػف يشػوط  "Spanish"وافقود  امي اوشك 
و ق  ػر افقوػد   ٗافيدي وشيرج طرفهػا إفػ  يػطح افيػجاد   قػد  ف شمػر  اػدا ما فػوؽ اايػر

امي اوشك  بؿ افقود افمي يدمك ف  صواعك افيجاد امي م  إذا ما بوروت  افقود  افناريشك 
 واف رحشك.

                                                           
"  حامدك  ووصؼ افقود ،  وافقود  افغشر حما  طدؽ عد  افقود  افناريشك ايـ "  رششد. 
 . ٓٚٔ  و افامد مامود فراد ، افنووف افزيرفشك امي مشك ف  عصر افصنوششف   شراف، ص  -ٔ

"راجر: راشس، دافشد اف وس، افنف  و افقود  افحامدك  و افقود  افمزدوجكحما  طدؽ عد  افقود  اف رحشك "ومردوس ،
 .ٕٛٙص ،ـ ٜٚٚٔدم ؽ،  امي م ،  رجمك موشر ص ا  اأص ا ، مط قك جامقك

2- E.Gans – Ruedin, Caucasian Carpets, Illustration , in Cluding 160 Colaur Plates, 

Thames and Hudson.s.d. P.19. 
3 -  Djavad yass avoli , Persian Rugs and Carpets , Yass Avol ,  P.10 . 

Else Regenst Einer ,The Art of Weaving , Studio Vista Publishers , London 1970, 

P. 149,150.  
 .ٕٛٛيقاد ما ر، افنووف امي مشك، ص  -ٗ
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ظهرت افقود  افناريشك ف  صػواع ه  حرػر  وافجدشر  افذحر  ف افيجاد افمغوف  افهودي 
عوػد (  ػؿ  ٕٛ٘ٔعوػد ( فػ  اف وصػك افمر قػك و اشاوػًا ) ٕٓٚو دغت عدد افقود  اشاوًا إف  )

عوػػد ( فػػ  اف وصػػك افمر قػػك وذفػػؾ عدػػ  ٕٕ٘٘ووصػػدت إفػػ  اعػػداد اشػػر مأفوفػػك موػػدار ا )
 .ٔارار افيجاد امشراو  ف  عصر افدوفك افصنوشك   شراف

 السجاد أنوال نسج –ب 

افووؿ  و اأدا   اف   شوي  عدشها افيجاد، و و ع ار  عف آفػك يػاذجك  يػشطك شطدػؽ 
ا )افووؿ افشدوي( و و ش حوف مف عارل شف مف افي ػن م وازش ػاف ومر   ػاف  ػشف عدشها  اشاوً 

بطق ػػشف مػػف افي ػػن ر يػػش شف و م ػػد  ػػشف  ػػا شف افقارلػػ شف مجموعػػك مػػف افيشػػوط افر يػػشك 
 (ٙ) حؿ.ٕشوط افيدي( وش واطر مقها يشوط  فوشك  يمى )يشوط افدامك(افمر  ك   يم  )ي
 ولألنوال نوعان

 افووؿ اأفو : و و  يشط و داو  شي قمؿ ا   افشـو عود اف دو افراؿ. -
 افووؿ افقمودي افرا ت: و و  حرر  طورًا وشطدؽ عدشه افووؿ اف  رشزي. -

ش ػػأفؼ مػػف افوػػوؿ اأفوػػ  مػػف و طػػور عػػف  ػػذشف افوػػوعشف )وػػوؿ افػػدوار افم طػػور( و ػػو 
دا  افصػوؼ طوفشػًا عدشػه و ػوازي  و ػاًدا ي ػ شك ُ غػرس فػ  يػعمودشف مف افي ن وش ـ  د اف

 اأرض و و ووؿ صغشر ويهؿ افنؾ واف رحشن.
محاوش ها اين افااجك فها وعد  ايػن  وػواع  وبد  ووعت اأوواؿ مف اشث   حافها واش

 (ٚ) حؿ  .ٖو  حاؿ افيجاجشد افمراد ويجها
وراػـ  ف صػواعك افيػجاد  يػشطك وذات طػا ر موزفػ  وبػد  وارر هػا اأيػرات جػشً   قػد 
جشؿ وفحف فـ شمور  ذا مف   ادؿ اف أرشرات و طور افصواعك واو  ار ا ووجود مصاور عامك 

 .ٗ يلر فددوفك فصواعك افيجاد

                                                           
 .ٜٕٚـ.س. دشماود، افنووف امي مشك،  رجمك  امد موي ، ص  -ٔ
 .ٚمامد ع د افقزشز مرزوؽ، افطوافس افشدوشك، ص  -ٕ

3 -  Abuyer's Guine Lee Allane, Oriental Rugs, Thames and Hudson, s.d.P.21. 

 . ٜٗٔـ، صٜٜٓٔايف اف ا ا، اارار امي مشك، دار افوهلك افقر شك،  -ٗ
 . ٖٔٗص ا ا، مديؿ إف  اارار امي مشك،ايف اف   -  
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 السجاد وزخرفة صناعة كيفية: رابعاا 
حما ذحروا  ف افيجاد ويػش  و ػري مقوػود وشي دػؼ عمػا يػ وه مػف افمويػوجات افو رشػك 

و اجػػه إ  شػدوشًا إذ  ف افقوػػد    شمحػف عمدهػا إ   افشػػد وش اػ ـ  ف ش حػػوف ااأيػري و  شمحػف 
ويش  افيجاد مف افيدا  و   افيشوط افمر  ك عمودشًا ف  يطوط م وازشك  ػشف وهػاش   افوػوؿ 

رػػؿ افيػػطح افظػػا ر فديػػجاد  و ػػ   صػػور مػػف يشػػوط بصػػشر  و وويػػـ طرشوػػك وافقوػػد  و ػػ   م
دؼ ف  طرشوك عود ا فموها ما ُشقود عد  يشطشف مف يشوط افيدا   عمدها إف  عد   وواع  ي

وموهػػا مػػا ُشقوػػد عدػػ  يػػشط وااػػد ، وافدامػػك  حػػوف  وابػػر صػػؼ  و صػػنشف  و  حرػػر  ػػشف حػػؿ 
 .ٔمجموعك مف افُقود

ي    عمودي محوف مف علػاد شف بػاومشف ور يػه وباعد ػه وشوي  افيجاد عد  ووؿ 
ايػػػطواو شف م اػػػرح شف عدػػػ  افقلػػػاد شف ف ر  ػػػاف و  ػػػد عدشهمػػػا افيشػػػوط افقمودشػػػك و يػػػم  
افيػػدي و ػػ  عػػاد  ابػػوي وامػػ ف يشػػوط افيػػجاد و د ػػؼ  ػػذ  افيشػػوط عدػػ  ا يػػطواوك افيػػند  

وػ  افجػز  افوػاوـ  ػه افقمػؿ و دؼ عدشها اأجزا  اف ػ  شو هػ  افقمػؿ فشهػا مػف افيػجاد ا ػ  ش 
 (ٛ) حؿ    داومًا عد  مي وي وااد.

وافيجاد افح شر    غؿ  ػه جمدػك عمػاؿ جافيػشف افوااػد إفػ  جاوػن اايػر وعوػد  يػنؿ 
اميطواوك افقدشا وعد  ميافك برش ك موها  ولر ايطواوك  و ارو اف مف افي ن  صغر موها 

زوجشػك  ي يػشط  قػد اايػر وااػد مػف  اجمًا ف وويـ يشوط افيدي إف  يشوط فردشػك ويشػوط
 مامهػا واايػػر مػػف يدنهػػا رػػـ  ر ػػت افيشػػوط اأمامشػك مػػر  قلػػها عدػػ  ميػػطر  مػػف افي ػػن 
مي قرلك عد  افيشوط افيدنشك واد ا ف  افغافن وبد  ولر  يري عد  افيشػوط اأمامشػك 

 (ٓٔ،ٜ) حؿ     شلًا.
و قػد مػرور افدامػك شيػ قمؿ وشي دؼ عدد مف يشوط افدامك   ي  ؼ  وواع افيػجاد ، 

م ط مقػدو   و ي ػ   فشػزداد لػغط افدامػك عدػ  افُقوػد وشملػ  افقمػؿ عدػ   ػذا افموػواؿ 
مػػا  يػػحشف و ي دػػؼ افػػو ر  طػػوً   وحدمػػا او هػػت جمدػػك مػػف افقوػػد  يػػوي افػػو ر  إمػػا  موػػص واش

 (ٔٔ) حؿ   وبصرًا   ي  ؼ ووع افيجاد.
   عد  ف  إ جػا  وااػد ومػف افشيػار إفػ  افشمػشف وش د  افقمؿ داومًا مف اأينؿ م جهًا إف    

( ا    ف  قػض افيػجاد ٕيـٓٔوشي دؼ افيجاد جود  وووعًا   ي  ؼ عدد افقود ف  حؿ )
                                                           

 .ٕٔٚر شر اامد يدشنك، افنووف امي مشك ف  افقصر افقرماو ، ص  -ٔ
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ع ػػر  آ ؼ عوػػد  ع ػػر  عوػػد  فػػ  اػػشف شوجػػد فػػ  اشر ا   شوجػػد فشػػه إ  ع ػػر   و يميػػك
 (ٕٔ) حؿ .ٔومف  وا شو أ امي  ؼ  شف  وواع افيجاد وجود ه وم او ه

وشػػػذحر ) شنشوػػػو( طرشوػػػك صػػػواعك افيػػػجاد فشوػػػوؿ  وػػػه  ػػػا د فػػػ  مصػػػاور افيػػػجاد  ف 
افصواع شواجهوف اأوواؿ و أشد ـ افشيري يشػوط افصػوؼ افمي دنػك اأفػواف و أشػدشهـ افشموػ  
يحاحشف شوطقوف  ها افصوؼ  قد حؿ عود  شقودووها ف  اشف شمر  شوهـ  شف فرصك وايري 

شـ افمريػػـو فهػػذ  افيػػجاجشد فشطػػا ؽ  شوػػه و ػػشف مػػا  ػػـ مػػف روػػشس افقمػػؿ اػػامً   شػػد  اف صػػم
ويجها، وورا  شر د افصواع إفػ  مػا شاػن  ف شقمدػو  وشػأمر فهػـ  مػا  ػـ فػ  ااجػك إفشػه مػف 

 .ٕحؿ فوف مف  فواف افصوؼ
 ؿ شمحف  ونشذ افصواعك وافزيرفك ف  وبت وااد وعد  ووؿ وااػد اشػث  ػ ـ افصػواعك 

 ػػػذ  افصػػػواعك   طدػػػن وػػػوعشف مػػػف يشػػػوط افيػػػدا ، افوػػػوع  طػػػرشو شف م قارلػػػ شف ومقوػػػد شف و 
اأوؿ يػػاص  افقوػػد  وافػػو ر  وافوػػوع افرػػاو  يػػاص  ويػػ  افزيػػارؼ اشػػر افو رشػػك افمويػػوجك 

  طرشوك افدش اج  يشوط فلشك وذ  شك.
وبػػد ظهػػر  ػػذا اميػػدون اف ط شوػػ  مم زجػػًا  اميػػدون افنوػػ  وافزيرفػػ  أوؿ مػػر  فػػ  

 ـ( فػػػػػػػ  عهػػػػػػػػد اف ػػػػػػػا  )ع ػػػػػػػػاس اأوؿ  ٚٔ - ػػػػػػػػػٔٔـ،ٙٔ-  ػػػػػػػػٓٔ إشػػػػػػػراف فػػػػػػػ  )افوػػػػػػػػروشف
 .ٖـ( وافذي ظهر ايمه عد  ر رك مف  ذ  افوطرٕٛٙٔ : ٙٛ٘ٔ

و   ؾ  ف  ذ  افطرشوك افمي يدمك ف  صواعك وزيرفك افيجاجشد امشراوشك وودػت إفػ  
 افهود ف  عصر   اطر  افمغوؿ.

 وبد اي يدمت افقدشد مف اأدوات ف  صواعك افيجاد وفقؿ موها:

 (ٖٔ) حؿ   )افيحشف، افموص، افم ط، افيوار ، اف وحؿ، واشر ا مف اأدوات(

و حػػذا اصػػ ات صػػواعك افطوػػافس اف ػػ  حاوػػت  زاوفهػػا اأيػػر  اػػت افيشػػاـ، حصػػواعك 
موزفشػػػك  وػػػـو  هػػػا اأمهػػػات واف وػػػات واأو د ا يػػػر وطابهػػػا فأبشمػػػت افمصػػػاور افياصػػػك  هػػػا، 

                                                           
 .ٕٔٔ، ٔٔٔاأموي وافق اي ، ص  عد  اامد افطاشش، افنووف افزيرفشك امي مشك افم حر  ف  افقصرششف -ٔ
 . ٘ٛ٘ع د افرامف فهم ، مواؿ  قوواف "افيجاد"، مف ح ان  افوا ر   ارشيها فوووها آرار ا، ص  -ٕ
ص  د.ت،يقاد ما ر، م هد امماـ عد  ف  افوجؼ وما  ه مف افهداشا واف اؼ، دار افمقارؼ  مصر، -ٖ

ٖٔٔ،ٖٕٔ. 
 ص افكـ افمصطداات افمداؽ  ونس افريراجر مقج ،ٕٗ٘ ،ٖٗ٘. 



 الفصل األول                                                                             السجاد المغولي الهندي 

02 

 

و طورت زيارفها ا    صػ ات مػف  روع اف اػؼ اف ط شوشػك وافمراحز اأم راطورشك مو اجها 
 .ٔف  افنف امي م 

وويو   مما ي ؽ ذحر   ف صواعك افيػجاد  ح مػؿ  اح مػاؿ ر رػك عواصػر مهمػك و ػ   
 .ٕاف صمشـ وافدوف وافمدمس وافجمر افمواين  شوهـ شيمى )اف وااـ افويج (

 األلوان واستخراج الصباغة: خامساا 

ياف افمويوجات واي يدمها ف   وووه افمي دنك فـ ش أ  ف شوؼ  ها موذ  ف عرؼ امو
عوػد اػػد افمونقػػك  ػؿ عمػػؿ  ف  حػػوف إفػػ  جاوػن وظشن هػػا اأيايػػشك  رػرا فوشػػًا ُش ػػقر  افجمػػاؿ 
و ر اح عشوك إف  ررش ه وش قث امعجان فػ  ونػوس مػف شػرا ، فػربـ عدشهػا  اأصػ اغ ريػومًا 

واف، وفيوا وقرؼ  افل ط م   ا  دي اموياف إف  مي دنك  و ويجها مف يشوط مي دنك اأف
صػػ غ مويػػوجا ه   ػػ ى اأصػػ اغ وفحػػف افغافػػن  وػػه  ػػا د مػػا فػػ  افط شقػػك مػػف  فػػواف ف ػػأرر 

 .ٖ جمافها

وبد شي يدـ افصوؼ ف  صواعك افيجاد  أفواوػه اأصػدشك وبػد شصػ غ ومػف افرا ػت  ف 
 فلػػػػؿ مػػػػف ايػػػػ يداـ اأفػػػػواف افصػػػػ ااك  ػػػػاأفواف افط شقشػػػػك افودشمػػػػك مػػػػف و ا شػػػػك وعلػػػػوشك 

افحشمشاوشػػك افادشرػػك وش وبػػؼ جمػػاؿ اأفػػواف  صػػنك عامػػك عدػػ  مػػدي فمقػػاف افصػػوؼ ووقومػػك 
 .ٗمدميه

 ف  غيػػؿ   مػػا عػػف آفشػػه عمدشػػك افصػػ ااك ، ف ػػ ـ  ولػػر افمػػواد اأوفشػػك فدصػػ غات  قػػد
رػـ  ووػؿ إفػ  امػاـ افصػ اغ و  ػرؾ يػاعات  و  شػاـ عدػ   (alum)جشدًا ف  اماـ مػف اف ػن

 .٘اين اأفواف افمطدو ك ودرجا ها رـ  يان و جنؼ  ات اف مس

 وشمحووا  ويشـ مواد افص ااك مف اشث مصدر ا و رحش ها إف  ر رك  بياـ و ـ حاا  : 

  
                                                           

 .ٜمامد ع د افقزشز مرزوؽ، افطوافس افشدوشك، ص -ٔ
 .ٖح ان، ص  ٓٓٔورور  درش ، عمؿ افيجاد،  رجمك مامود افو وي اف اؿ،  شوك  -ٕ
 .ٗٚ، ٖٚـ، ص ٜٔٗٔع د افقزشز مرزوؽ، افزيرفك افمويوجك ف  افقصر افناطم ،  مامد -ٖ
 .ٖٖٛامي مشك، ص  اارارايف اف ا ا، مديؿ إف   -ٗ
 .ٖٖص ح افدشف اف رشؼ، يجاد اف رؽ، ص  -٘
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 الصبغات النباتية -أ
وجماً ، و ػ   يػ يرج مػف جػذور  ق  ر  فلؿ افص غات عد  اأط ؽ و حرر ا ر ا ًا 

 ويشواف و وراؽ و ز ار ورمار وب ور افو ا ات.
 وفقؿ مف   ـ اأفواف افمي يدصك مف افص ااات افو ا شك

)افدػػوف اأزرؽ( شيػػ يرج مػػف و ػػات افوشدػػك افػػذي حػػاف شومػػو فػػ  إشػػراف و ػػرب  افهوػػد و وايػػط 
رػػػر ايػػػ قماً  فػػػ  صػػػ ااك آيػػػشا موػػػذ  بػػػدـ افقصػػػور، وشق  ػػػر و ػػػات افوشدػػػك  ػػػو افو ػػػات اأح

افيػجاد، اشػث  وطػػؼ  ػراعـ افوشدػػك و غمػر فػػ  وعػا  وشغػدو افدػػوف   ػحؿ  يػػود حػافقو ر  قػػد 
 اشاـ( مف اف يمر. ٓٔ : ٛ)

رػػـ شريػػذ افمادػػوؿ افمي مػػر إفػػ  وعػػا  واايػػ  وش وػػ  فشػػه فاػػشف ا يػػ قماؿ وعوػػدما 
رًا   شد ػػث  ف  غمػػس يشػػوط افصػػوؼ فػػ   ػػذا افوعػػا  رػػـ  يػػ يرج ف وهػػا  قطػػ  فووػػًا ميلػػ

ش اػػوؿ إفػػ  افدػػوف اأزرؽ عوػػد  قرلػػه فدهػػوا  واػػدوث عمدشػػك اأحيػػد ، وحدمػػا  ردوػػا درجػػك 
  امؽ مف افدوف اأزرؽ حدما ُ رؾ افصوؼ ف  افوعا  افوااي  ف ر   طوؿ.

حػاف افمصػدر افروشيػ  فػه و ػات افزعنػراف وب ػور افرمػاف اف ػ   قطػ  فووػًا  )المون األصفر(
فيلػػػر  فػػػ ذا  لػػػشؼ فػػػه اف ػػػشـر  عطػػػ  فػػػوف  صػػػنر شمشػػػؿ إفػػػ  افدػػػوف  صػػػنر مػػػاوً  إفػػػ  ا

 .ٕ، حما واصؿ عد  افدوف اأصنر مف  وراؽ افدوز وافحرمك واف وت افمصنر ٔاف ر واف 
ــال ( ــون البرتق ش يػػيرج مػػف جػػذور و ػػات افحػػرحـ )افزعنػػراف افهوػػدي( وحػػذفؾ مػػف و ػػات  )الم

 افاوا  وشيدط افحرحـ وافنو .
امشراوشػػوف شاصػػدوف عدشػػه مػػف ورؽ افقوػػن اف ػػ  حاوػػت  قػػرؼ  ايػػـ  حػػاف )المــون األخ(ــر(

)ارج  ماو(، حما شمحف افاصوؿ عد  افدوف اأيلر  مزج افدػوف اأصػنر )افزعنػراف( مػر 
 افدوف ا زرؽ )و ات افوشدك(.

ش حوف مف افنو  وعصشر افقون افمي مر وافد ف وافما ، وافدوواف اأامر  )المون البنفسج (
 .ٖف اأفواف افو ا شك اف     هت  يرعكواف ونيج  م

                                                           
 .ٕٙٛص يقاد ما ر، افنووف امي مشك،  -ٔ
 .ٖٖص ح افدشف اف رشؼ، يجاد اف رؽ، ص  -ٕ
 .ٕٕٛـ، صٜٜٚٔ، افنووف،  ووس ٖحورر   و افن وح، فف افيجاد، افنف افقر   امي م ، ج -ٖ
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 مػػا افصػػػ غك افامػػرا  افو ا شػػػك ف اصػػؿ عدشهػػػا مػػف افنػػػو  وافقدشػػؽ واف وجػػػر  )المــون األحمـــر(
 وصمر افدؾ، وووع مف افي ن شقرؼ  ايـ )حم اج (.

واصؿ عدشه مف جوز  افقنص، وشحوف افدوف  وشػًا ااموػًا إذا اُيدػط اف وػ  مػر  )المون البن (
 . زرؽ افوشدك

حاف شي قمؿ فشه افصوؼ اأيود افط شق  افمآيوذ مف افاشووات،  ما عػف  )المون األسود(
 .ٔاي يراجه و ا شًا فحاف شريذ مف ب ر افرماف وعنص اف دوط، وحذفؾ  جر اف وـ اأامر

 الصبغات الحيوانية -ب
شمحف  ف وأيذ موها )اأامر واأصنر واأ شض(،  مػا افدػوف اأامػر فحػاف شريػذ مػف 
دود  افوز اف    قشش عد   ػجر  اف ػوت، رػـ دود  افورمػز اف ػ   قػشش عدػ   ػجر  اف دػوط ، 

 حما واصؿ عد  افدوف افلارن إف  افامر  مف دـ افرشراف.
 وشي يدص افدوف اأصنر افاشواو  مف مرار  افاشواوات  قد  جنشنها ودبها.
اصػػػوؿ عدػػػ   مػػػا  افدػػػوف اأ ػػػشض واصػػػؿ عدشػػػه م ا ػػػر  مػػػف افيػػػراؼ، حمػػػا شمحػػػف اف

 .ٕافصوؼ افط شق  عد  افدوف اف ش  واف و  واأيود
 الصبغات الكيمائية -ج

ديدػػت افصػػ غات افحشماوشػػك إفػػ  افقػػافـ اميػػػ م   قػػد مو صػػؼ افوػػرف اف ايػػر ع ػػػر 
افمػػش دي، وفهػػذا افصػػ غك  لػػرار حرشػػر  وفحػػف اف جػػار اب دػػوا عدشهػػا وظػػرًا فػػريص رموهػػا حمػػا 

صػػ ااك افودشمػػك اشػػث  وهػػا فػػـ  ػػدوف فػػ  ح ػػن وفحوهػػا وودػػت  وهػػـ ويػػوا حرشػػرًا مػػف  يػػرار اف
  اف وارث  شف اأ وا  واا ا .

وشمحووا اي ي ص افدوف اأيود  افص غات افحشماوشك اشث شلاؼ فدصوؼ افط شق  
 راد  ادشػد مػر افاػامض  و اجػر افوػار افادشػدي وافػذي حػاف شػررر عدػ  افيػجاجشد وش دنهػا 

 .ٖ وحيشد افادشدو شجك اف أحيد ما واوه عد  
وفوػػد عمػػؿ ويػػاج افطوػػافس فػػ  افقصػػور افويػػط  عدػػ   ر شػػت  ػػذ  اأفػػواف افط شقػػك 

 .ٗ اي يداـ ب ر افرماف وافدشموف واف مر  ودي

                                                           
 .ٕٚٛيقاد ما ر، افنووف امي مشك، ص  -ٔ
 .ٖٗص ح افدشف اف رشؼ، يجاد اف رؽ، ص  -ٕ
 .ٖٗص ح افدشف اف رشؼ، يجاد اف رؽ، ص  -ٖ
 .ٓٔمامد ع د افقزشز مرزوؽ، افطوافس افشدوشك، ص  -ٗ
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و حذا  قمؿ اأفواف ف   وايػؽ واويػجاـ ف يػرج فوػا افيػجاد  وحأوهػا فواػك فوشػك ا ػ رؾ 
 .ٔف  عمدها مجموعك فواوش ف

فمغػوف  افهوػدي عػػرؼ حػؿ  وػواع افصػ غات افيػا وك، وبػػد وافجػدشر  افػذحر  ف افقصػر ا
اي يدمها افنواف افمغوف  افهودي ف   ونشػذ افزيػارؼ عدػ   ػ ى افنوػوف اف ط شوشػك، فوػد حػاف 
شداػػؽ  افوصػػر امم راطػػوري محاوػػًا ميػػ يراج اأصػػ اغ واأفػػواف فحاوػػت  أيػػذ اأصػػ اغ مػػف 

عػف اأصػ اغ افمقدوشػك  اأزرؽ. فل ً اأاجار مرؿ افمدحشت فدوف اأيلر وافدزورد افدوف 
افمأيػػذو  مػػف افػػذ ن وافنلػػك وافواػػاس، وحػػؿ  ػػذ  اأوػػواع حاوػػت  ووػػ  مػػف اف ػػواون مرػػػؿ 
اأمػ ح افمقدوشػك، حمػػا ايػ يدـ افنوػػاف افمغػوف  افهوػػدي اأصػماغ  و افيػػواوؿ افراوشػك اف ػػ  

 .ٕحاوت  ييدـ ح   ياعد عد  زشاد  فزوجك اأص اغ و ر شت افدوف
 السجاد مسميات: سادساا 

فود  قددت ميمشات افيجاد وظرًا فيقك ا  واؽ افدغك افقر شك ووظرًا مي  ؼ اأبطػار 
فػػػػ  جاوػػػػن  اميػػػػ مشك ذات اف شوػػػػات افالػػػػارشك افم  اشوػػػػك ف قػػػػددت افمصػػػػطداات افنوشػػػػك واش

 .ٖافمصطداات افقر شك ظهرت افمصطداات افمقر ك
 السجاجيد:ولعل من المسميات العديدة الت  اطمقت عم  

 الزراب  -ٔ
و ػػػ  افُ ُيػػػط، وبشػػػؿ حػػػؿ مػػػا ُ َيػػػط وا حػػػ  عدشػػػه، وبشػػػؿ  ػػػ  افطوػػػافس وافومػػػارؽ وبػػػاؿ 

 . شك(  ن ح افزاي ويحوف افرا رْ )ا واأعرا  ( وافوااد  مف حؿ ذفؾ )زَ 

،  ف افزرا      اف يػط اف ػ   (  ۀ ہ ہ) تعالي وباؿ )افزّجاج( ف  بوفه
فها يمؿ ربشؽ وبشؿ اف ياط ذو افيمؿ، وباؿ )ا ف ع اس("افزرا  " افطوافس اف   فها َيْمػُؿ 

                                                           
1 - Djavad Yassavoli, PERIAN Rugs and carpets, P.9. 

 .ٗٙرروت عحا ك، اف صوشر افمغوف  امي م  ف  افهود، ص  -ٕ
ـ، ٜٜٙٔمامد امز  افاداد، افمديؿ إف  درايك افمصطداات افنوشك فدقمار  امي مشك، وهلك اف رؽ،  -ٖ

 . ٕٛص

. ا ف موظور،  جماؿ  راجر: "افزرا  " حدمك فاريشك مقر ك مف موطقشف "زر"  مقو  ذ ن، " آن"  مقو  افما
 .ٕٕٛٔ، ص ، دار افمقارؼٖافدشف   و افنلؿ مامد  ف محّرـ، فياف افقرن، افمجدد 

 ٙٔيور  افغا شك، آشك. 
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ممػا  ٔربشؽ و)م رورك(  ي )م يوطك( وبػاؿ )ب ػاد (  قلػها فػوؽ  قػض م نربػك فػ  افمجدػس
 شنشد اي يدامها فدجدوس و يطها عد  اأرض.

 ػػ   ػػ  اف يػػط ذات افيمػػؿ )افيػػجاجشد( م رورػػك  وػػا وجػػا  فػػ  )ظػػ ؿ افوػػرآف( ف افزرا
 .ٕو واؾ فدزشوك وفدرااك 

وباؿ )اف رويوي( "افزرا  "  ي  يط فاير  جمر )زر  (  و )زرش ك( وبػاؿ افرااػن  ػو 
 .ٖلرن مف افرشان ما ر مويون إف  مولوع عد  طرشوك اف   شه وامي قار  

 الطنافس -2
اأ يػػطك ذات افُيمػػؿ افمويػػوجك مػػف افح ػػاف و ػػ  حدمػػك ذات  صػػؿ فاريػػ  ، و قوػػ  

 .Pile – carpets"ٗوافصوؼ وافوطف وافارشر و   اف    ق ر عوها  اموجدشزشك "
  قال -3

حدمػك فاريػػشك  قوػ  )افدػػؼ(  و )افطػػ ( و افيػجاد  )افطونيػػك(  طػػوي و دػؼ عوػػد عػػدـ 
 افيجاجشد.، ومف رـ ار  ط  ذا افدنظ  ٘اي قمافها  و عود امدها مف محاف إف  آير

 عبقري -4
بػػػػػاؿ  قػػػػػاف   ػػػػػذا افدنػػػػػظ مػػػػػف ميػػػػػمشات افيػػػػػجاد وبػػػػػد ورد ذحػػػػػر  فػػػػػ  افوػػػػػرآف افحػػػػػرشـ، 

، وافمراد  وا  ػ )ع وري ايػاف(  ػ   (   چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)
 .ٙاأ يطك اف    دغت افغاشك ف  ايوها وجمافها

                                                           
افورط  ، "    ع د هللا مامد  ف  امد اأوصاري، افجامر أاحاـ افورآف افحرشـ، دار افرشاف فد راث، افجز   -ٔ

 .ٕٗٔٚافقا ر، ص 
 . ٜٖٚٛـ، ص ٕٗٓٓ، دار اف رؽ ٖٖيشد بطن،   نيشر ف  ظ ؿ افورآف، افمجدد افيادس، ط -ٕ

، دار إاشا  اف راث افقر  ،  شروت ٚ ،  نيشر روح اف شاف، افمجدد افقا ر، ط اف رويوي، إيماعشؿ او -ٖ
 .ٙٔٗـ، ص ٜ٘ٛٔ

مامد ع د افقزشز مرزوؽ، افنووف افزيرفشك امي مشك ف  مصر ب ؿ افناطمشف، مح  ك اأوجدو افمصرشك، ط  -ٗ
 .ٚٚـ، صٜٗٚٔ، ٔ
 ااره.شنلؿ " د. ع د افقزشز مرزوؽ "اي يداـ فنظ افطوافس ف  جمشر   

 .ٖمامد ع د افقزشز مرزوؽ، افطوافس افشدوشك ف  افقصر امي م ، ص   -٘
 ٙٚيور  افرامف، آشك . 

 .ٕ٘ٗـ، ص ٕ٘ٓٓمامد يشد طوطاوي، افورآف افحرشـ واف نيشر افمشير، وهلك مصر فدط اعك  -ٙ
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 الزولية -5

افدنػػػػظ  ػػػػاع  ػػػػ  افيػػػػجاجشد ذات افػػػػو ر  افمقوػػػػود  ، ومػػػػف افما مػػػػؿ  ف شحػػػػوف  ػػػػذا 
  ػ(.ٚاي يدامه ف   غداد موذ )ؽ 

 يفةالُقط -6

و ػػػ   صػػػغشر افوطشنػػػك و ػػػو حيػػػا  فػػػه يمػػػؿ شن ر ػػػه افوػػػاس وشيػػػم   شلػػػًا زوفشػػػك  و 
 .ٔمانور 

 البساط -7

ط.  َطُه َفَ  يَّ  افَ ْيُط، ووشض افو ض،  َيَطه ش يطه  يطًا فاو يط و يَّ

  عدػػػ  اأرض حاف يػػػاط مػػػف و يػػػط اف ػػػ : و ػػػر  و ػػػأ    افصػػػاد  شلػػػًا واو يػػػط اف ػػػ
 .ٕافرشان وافجمر )افُ ْيُط(

ومف رـ فاف ياط  اد افميمشات اف    طدوت عد  افويشح افو ري افمقوػود افػذي ُش يػط 
 عد  اأرض  و عد  ااراوؾ  و شنرش عد  اأير  وافمواعد.

 ف اف ياط شي دػؼ عػف افيػجاد   أوػك  يػشط فػ   عود  قض اف اارشف حما جرت افقاد 
 .ٖاف صمشـ و داو  افصور وصغشر افاجـ

 السجاد -8

ٌد  بػاؿ )ا ػف َيػشد (: "يػجد شيػجد يػػجودًا"،  ي ولػر ج ه ػه عدػ  اأرض ، وبػـو ُيػػجَّ
وُيُجود و أ   يػجد  مقوػ  يلػر وافميػجد  وافيػجاد : افيمػر  افميػجود عدشهػا فهػ  محػاف 

 .ٗومولر افيجود

                                                           
 .ٗ، ٖمامد ع د افقزشز مرزوؽ، افطوافس افشدوشك، ص  -ٔ
فوطشنك" عد  افمويوجات افو رشك افغشر مقوود ، فذفؾ فافيجاد شي دؼ عوها  مامًا مف اأفلؿ  ف وطدؽ فنظ "ا

 اشث  قدو افقود  يطح افيجاجشد.

 . ٕ٘ٛ، ٕٗٛا ف موظور، فياف افقرن، افمجدد اأوؿ، ص   -ٕ

 .٘ٛإوجدشزي"، ص  –فروي   –اافن ع د افراشـ اافن، مويوعك افقمار  امي مشك "عر    -ٖ
 . ٜٔٗٔ، ٜٓٗٔا ف موظور، فياف افقرن، افمجدد افرافث، ص -ٗ
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" وشوصػد  هػا افنػرش Carpet – Rugوااف ػا شػذحر فنػظ يػجاد  فػ  افمراجػر اأجو شػك "
 .ٔذات افو ر  اف    غط  اأرلشات  و  حي   ه افجدراف

ووجػػد  ف حػػؿ افميػػمشات افيػػا وك   نػػؽ فػػ  مقوػػ  وااػػد و ػػدؿ عدػػ  مػػدفوؿ مقػػشف و ػػو 
د فػػػك عدػػػ   ػػػذ  )افيػػػجاد(، وبػػػد إيػػػ ور اأمػػػر  ػػػشف اارػػػرشف عدػػػ  إطػػػ ؽ فنػػػظ )يػػػجاد( فد

افمويوجات افو رشػك افمقوػود  وظػرًا مر  اطهػا  وظشنػك افيػجود، و حػذا ر شوػا  ف افدغػك افقر شػك 
 .اوشك  أفناظها وم رادفا ها اف    دؿ عد  ما ش يط وشنرش

 واستخداماته السجاد أهمية: سابعاا 

ذا وظروػػا إفػػ    مشػػك افيػػجاد وجػػد  بػػد فقػػن دورًا مهمػػًا فػػ  اشػػا  افيدنػػ   ا  واف ػػقون واش
 (ٗٔ) حؿ  فدـ شي غو   اد عوه   ع  ار  جز  روشي  مف ااراث افموزف .

فافيػجاد م قػدد اأاػراض وشوػ   فحػؿ  ػراوح افمج مػر فوجػد  فػ  افوػري افصػغشر  وفػ  
افيشػػاـ اف دوشػػك حمػػا وُجػػد فػػ  عػػرشش افوصػػور وافػػ  ط افيػػدطاو  اشػػث ُشوظػػؼ ايػػن محػػاف 

 وجود .

                                                           
 امد مامد عشي ، مصطداات افنف امي م ، مقجـ م روح ومصور،  ودشـ  حمؿ افدشف إاياف  واد ،  -ٔ

 .ٖٛـ، صٜٜٗٔاي او وؿ 
، ص ـٜٜٗٔوزشه مقروؼ افيجاد وافحدشـ اف ودشدي ف  افقافـ امي م ، مقجـ م روح ومصور، اي او وؿ  -  
ٖٛ. 
 وشذحر "د.  امد مامد عشي " ر شًا  نرد  ه؛ اشث ًفرَّؽ  شف مصطدح "اف ياط" ومطدح "افيجاد" اشث باؿ:  ف

 "  مقو  " ياط و   افُنرش اف    غط  اأرض  و  حي   ها افجدراف او  ي يدـ فدص  .Rugحدمك "
 ار  عف ويش  ملنور مف يشوط يمشحك "  مقو  "افيجاد" و   افطونيك او افومربك و   عcarpet ما حدمك "

 ف غطشك اأرلشات.
 .ٖٛراجر:  امد مامد عشي ، مصطداات افنف امي م ، ص 

 فقؿ  ذ  افميمشات افيا وك فديجاد      هر افمصطداات اف ى  اطدوت عد  افويش  افو ري افمقوود ووجدت
، افدروحك،  حرر  ف  افمصادر افدشوشك واف ارشيشك حما ذحرت، و واؾ ميمشات   يري فديجاد موها "اف ً يك، افيـر

و  ارًا.  افمصدشك، افوطا ، افمطراك، ...." واشر ا وفحوها مصطداات  بؿ  هر  واش
راجر: ايف مامد وور ع د افوور، افيجاد افممدوح ، درايك آررشك فوشك ف  لو  مجموعك م اؼ افنف وافصواعك 

ـ،ص ٜٜٔٔ ،افمجدد اأوؿ  ورا ، جامقك افوا ر ، اشر مو ور ،يجاد ، ريافك دح ٜ٘ٔ نشوا واف   ش دغ عدد ا 
ٖٗٓ. 
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فناوؼ فدؼ افمو    و شصور موه  وجك فمولر افم  س  ها فوجد  اشاوًا شوي  فشحوف 
، حما صوقت  ي ار افيشاـ واأي ار افمقدوك اف    ولػر عدػ  افمػدايؿ واأ ػوان ٔو يزشوها

 .ٕف  افوصور افمدحشك
وفقؿ مف اي يدمات افيجاد افم قدد ، ولقك حغطا  رمشف عد  عرشش افمدؾ وحري    

و اأم راطور،  ؿ واي يدـ  شلًا فد قدشؽ عد  افيدطوك افميصص فجدوس افيدطاف  
افاواوط وافجدراف  وصد افزشوك وافزيرفك وذفؾ  جوار وظشن ه اأيايشك و   امف راش عد  
اأرض، حما  وه فـ  يدو موه  ماحف افق اد  اشث اي يدـ افيجاد ف  افص   وظهر عودوا 

   .ٖ(prayer Rugs)ف افيجاجشد عرؼ  يجاجشد افص  ووع م
وافقجشن ف  اأمػر  ف افيػجاجشد ايػ يدمت  اشاوػًا حاواوػن فديػهاـ وجػران فامػؿ اأيػهـ، 
 ؿ حاوت افيجاجشد  ولر حغطا  فػوؽ ظهػور افاشواوػات شنصػؿ  شوهػا و ػشف ظهػر افاشػواف 

 .ٗيرج مف افويش  واعـ افمدمس
اشا   فشس  ذا فاين،  ؿ ح ؼ فوا افمصادر اف ارشيشك عف   مشك افيجاد واي يداما ه ف 

افمدػػوؾ وافيػػ طشف، فوػػد ذحػػر )ا ػػف يدػػدوف(: " ف افيدنػػا  افق ايػػشف فمػػا  أشػػد يػػدطاوهـ مػػافوا 
إفػػ  اف ػػرؼ فػػأيوا   ودشػػد افػػدوؿ افيػػا وك فهػػـ عمػػً   وػػابوس افقمػػراف ، فػػاب ووا افػػذ ن واأيػػر  
 افمرصػػقك  ػػافجوا ر وا يػػػذوا افمواعػػد وافومػػػارؽ وافحرايػػ  وعدوػػوا افيػػػ ور افمطػػرز  وافمو ػػػا 
 .٘واف ر وا اف يط وافطوافس افمزرح ك وافاصر افمويوجك  افذ ن وافمحددك  افدر وافشابوت"

وشمحووػػػا  ف ويػػػ وو  مػػػف حػػػ ـ )ا ػػػف يدػػػدوف(  ف افيػػػجاد افمػػػزرحش حػػػاف يػػػمك ممشػػػز  
 فد  ط امم راطورى موذ  داشك افقصر امي م  ا   وب وا  ذا.

                                                           
1 - Nazan Olcer , " Carpets " Traditional Turkish Art's Director . General Of Fine Art's 

,s.d. P.115 . 
ع د افرامف ع د افقاؿ عمار، درايات و اوث ف  اارار وافالار  امي مشك، مواؿ  قوواف "افزيرفك  -ٕ

 .ٖٚٔـ، ص ٕٓٓٓ، وزار  افروافك، افمجدس اأعد  فآلرار، افوا ر  ٔافمويوجك  اأبم ك افممدوحشك" ج
3 - Ned Erland , Des Mond Stew Art and the Editors of time – life Books, Ahistory of 

the World's Cultures Early Islam " Islam's Maglc Carpets " , P 171 . 
4  - Barbara Brend , Islamic Art , British museum Press,s.d. P.223,224 .  

 وافجدشر  افذحر  ف حؿ  ذ  امي يدامات فديجاجشد حأي ار مقدوك  و  حيشك فدقروش افمدحشك  و يروج فوؽ
شواوات ظهرت فدشوا ف  افنف افمغوف  افهودي وبد دفدت عد  ذفؾ  وماذج مف  صاوشر افمدريك افمغوفشك ظهر افا
 افهودشك.

 .ٖٔـ، ص ٕٜٜٔيقاد ما ر، افاصشر ف  افنف امي م ، مط قك جامقك افوا ر  وافح ان افجامق ،   -٘
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وػػد ورد فػػ  بصػػشد  مهػػدا  إفػػ   ػػؿ وصػػؿ اأمػػر  ف  غوػػ  اف ػػقرا   وصػػؼ افيػػجاد، ف
 ـ( جا  فشها:٘ٔيجاد  عد   شوك ادشوك ح  ها  اعر صوف  مجهوؿ مف )ؽ 

 " وا
 فوؽ  ذا اف ياط، شموج ر شر   دي افجماؿ،

 ظ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ افواوػػػػػػػػػػػػػن افصشػػػػػػػػػه فهشػػػػػػػػػػ  شارب
 د،ػػػػػافقر شؼ ػػػػػػات افيرشػػػػػػػه فناػػػؼ  ػ و  قص

 ٔ ؿ ش رؽ ف  مرح صاين، ..........................."
 

                                                           
 .ٕٕٙص  د.ت،رروت عحا ه، افوشـ افجمافشك ف  افقمار  امي مشك، دار افمقارؼ،  -ٔ



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل
  الهندي المغولي لمسجاد الوصفية الدراسة
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 الهندي المغولى السجاد لنماذج الوصفية الدراسة: أوال
 مختمدد  عمدد  ميزعدد  السددجيجي  مدد  الكثيدد  اليندد   المغدديل  العصدد  عدد  تخمدد  لقدد 
 مختمفد  طد ز سدت  إلد  اليند   المغديل  العصد  سدجيجي  تقسدي  ،ييمكنني العيلمي  المتيح 
 :كيآلت  الزخ فى األسميب عمى اعتميً ا

  النباتية الزخارف ذو السجاد -1
 سدديح  النبيتيدد  الزخددي   تمددأ حيددث انتشددي اً  اليندد   المغدديل  السددجي  أنددياع أكثدد  يعتبدد 
 الين يد  البيئد  فد  منتش ة كينت سياء مختمف  ينبيتيت أزىي   سي  يقياميي اإلطي ي  السجي ة
 الزخدددي    ي السدددجي  نمدددي ج أىددد  مددد  يلعددد  يافددد ، كتدددرثي  الينددد   المغددديلى لمفندددي  أينقمدددت
 .الين   المغيل  العص  م  البيقي  النبيتي 
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 (1)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات ثالث  بيي يحيط يسطى سيح ) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .جيي  شيه عص  فى(     0981:  0961) إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .يالقط  الصي  م  صنعت :الصنـــع مـادة
 .الىي  بم ين  صنعت :مركز الصنـــع

 . خيص  بمجميع  محفيظ  :الحفـــظ مكان
 .س  611× :78 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Lark E.Mason, Asian Art, Antique Collectors' Club, p.262 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 ف  مت اص  نبيتي  حز   سي  قياميي  ائع  نبيتي  بزخي   السجي ة سيح  زخ فت
 نبيتي  يف يع زىي  ب سي  الحز  ى ه  سي  يسط السجي ة سيح  ُممئت كمي افقي ، يضعي 
 الصميب عي  يزى ة السبع ك  يزى ة ب   يسنب  خ شي  ثمي  الحز  ى ه يحممت.  قيق 
 .الشك  كرسي  قياع   ات نبيتي  يأي اق يالق نف  التيليب يزىي 

 يحم  متع ج نبيت  ف ع م  نبيتي  زخي    ي  اخم  إطي  السجي ة بسيح  ييحيط
 .   لمسجي ة الخي ج  اإلطي  مع ال خم  اإلطي  تشيبو يق  البتالت، متع  ة يي ي ات ثمي 

 ف  مصفيف  نبيتي  حز  برشكي  يزخ   إتسيعيً  أكث  األيسط اإلطي  جيء بينمي
 .أفقي  يضعي 

 تنفي  فى ياألخض  ياألبيض ياألسي  ياألصف  األحم  المي  الفني  استخ   يق 
 .السجي ة زخي  
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( 2)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .إطي ات ثالث  بيي يحيط مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .جيي  شيه عص  فى(     0981:  0961) إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . يالمع   الح ي  برش ط  يمزخ ف  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي   م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع

 .بيلكييت اليطن  المتح  ف  محفيظ  :الحفـــظ مكان
 .س  076×  0:8 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Barbara Brend, Islamic Art, British Museum Prees, P.225. 
  :الــوصـــــــــــــف

 الحددز  أشددكي  حيددث مدد  السدديبق  السددجي ة زخددي   مددع السددجي ة ىدد ه زخددي   تتشدديبو
 فندديني  يدد   عمدد يصددنع يقدد  ياحدد ة لفتدد ة ي جعددي  فيمددي  لدد  فدد  يالعجددب ياأللدديا  النبيتيدد 
 ثالثد  خدال  مد  النبيتيد  بيلحز  ممميءة السجي ة سيح  يجيءت ،(الىي ) ف  الممك  البالط

 برشدددكي  مزخددد   ضددديق شددد يط عددد  عبدددي ة  اخمددد  إطدددي  بيلسددديح  ييحددديط أفقيددد ، صدددفي 
 مدددع الددد اخم  األطدددي  ييتشددديب   قيقددد  نبيتيددد  زخدددي   يبيدددي األطددد ا  عنددد  متميسددد  معينددديت
 األخضد  بديلمي  يأ ضديتو إتسديعيً  أكثد  األيسدط اإلطدي  جديء بينمي تميمًي، الخي ج  اإلطي 
 أشدكي  مع متشيبي  الفنى تكيينيي حيث م  جيءت النبيتي  الحز  م  مجميع  عمييي منثي 
 . السجي ة سيح  فى النبيتي  الحز 
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 (3)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .خي ج  إطي  بيي يحيط مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .جيي  شيه اإلمب اطي  عص  ف (  0981: 0961) لسن  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  السجي ة ُصنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  بم ين  البالط بمصينع ُصنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  001×  061 :الـمــقـــــــــــــاس
 .George Michell, Mughal Decoration, p.190 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 مد  صدفي  فدى يضدعت المتنيسق  النبيتي  الحز  م  بمجميعيت السجي ة سيح  ُممئت
 النبيتيد  الحدز  مد  صدفي  ثالثد  بينيمي ييحص ا   أسي  بط يق  السجي ة ط ف  عن  الحز 

 الق نفددد  يأزىدددي  يالخ شدددي  ال مدددي  ثمدددي  مددد  تتكدددي  الحدددز  يىددد ه أفقددد ، بشدددك  يضدددعت
 متعددد  ة يي يددد ات الشدددك  ليزيددد  نبيتيددد  يأي اق الشدددك  كرسدددي  نبيتيددد  يأي اق البددد   يالسدددنب 
 يزخدد    فيددع شدد يط السددجي ة يسدديح  اإلطددي  بددي  ييفصدد  نخيميدد  مدد ايح يأنصددي  البددتالت
 .  أس  يضع ف  صغي ة أي اق بينيي يفص  البتالت متع  ة صغي ة بزى ة السجي  إطي 

 األ جيان  ياألز ق الفيقع ياألخض  العيج  األبيض بيلمي  منف ة الزخي   ى ه ينج 
 . فيقع أحم  لي   ات أ ضي  ىعم الفيتح ياألحم 
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 (4)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات تعميق سجي ة :ـــــــــــةالـتـحـــفـــــ
 .إطي  بيي يحيط الشك  منتظم  غي  سيح  لمتعميق تستخ   سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0/ ىد00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .يالقط  الصي  م  صنعت :الصنـــع مـادة
 .الىي  م ين  ف                :مركز الصنـــع
 س   078×  071 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.shangrilahawaii.org/Islamic-Art-Collection/Collection-

Highlights/Textiles-and-Carpets/ 
J. Barry O'Connell Jr., Flowers in Mughal and Persian Rugs and 

Islamic Miniature Paintings, 10/5/2013. 

  :الــوصـــــــــــــف

 ت اصددد  فددد  السدددجي ة أ ضدددي  عمددد  ميزعددد  نبيتيددد  بزخدددي   السدددجي ة سددديح  زخ فدددت
 السجي ة أ ضي  ف  منتش ة نبيتي  حز  ع  عبي ة النبيتي  الزخي   جيءت تي ،حيث يتنيسق

 .البتالت أزىي متع  ة الحز  ى ه أزىي  يأغمب ي أسي ، أفقي  بصفي  يمصفيف 
 أي اق عددد  عبدددي ة زخددي   يجددديءت الجيددديت جميددع مددد  اإلطدددي  بيلسدديح  يحددديط بينمددي

 األصدددف ، المدددي  مددد  عدددي ي ف شددد يطي  يسدددط تبي ليددد  يضدددعي  فددد  الحجددد  صدددغي ة  نبيتيددد 
 األخضدد  بدديلمي  نفدد ت يالنبيتدديت األحمدد  المددي  مدد  أ ضددي  عمدد  منفدد ة الزخددي   يجدديءت
 .ياألصف  الفيتح ياألز ق الفيتح

 

http://www.shangrilahawaii.org/Islamic-Art-Collection/Collection-Highlights/Textiles-and-Carpets/
http://www.shangrilahawaii.org/Islamic-Art-Collection/Collection-Highlights/Textiles-and-Carpets/
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 (5)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .إطي ات ثالث بيي يحيط م بع شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .جيي  شيه عص  فى(    ;098 – ;090) إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  م ين  مصينع :مركز الصنـــع
 بنيييي    Frick Collection مكان الحفـــظ:
 س   001×  9>0 :الـمــقـــــــــــــاس

  :الـمـراجـــــــــــــــع

Hali , The International Magazine Of Antique Carpet، P25 

  :الــوصـــــــــــــف
 كبيدد ة ياألزىددي  يالنبيتدديت األشددجي  مدد  أفقيدد  صددفي  بثالثدد  السددجي ة سدديح  زخ فددت

  ات شدج ات ثدالث بينيمدي السد ي مد  شدج ات أ بدع السدجي ة سديح  أسدف  ف  فنج  الحج ،
 أي اق  ات أشدجي  مد  مكدي  الثين  الص  جيء بينمي ، البتالت متع  ة أزىي  تحم  ف يع
 ييفصد  كبيد  حد  إلد  يشدبو السجي ة سيح  أعم  ف  الثيلث يالص  يمت اخم  كثيف  نبيتي 
 .النبيتي  الزخي   م  متع ج  أش ط  الثالث  الصفي  بي 

 ثالثيدددد  أزىددددي  مدددد   قيقدددد  نبيتيدددد  زخدددي   بددددو  اخمدددد  إطددددي  السددددجي ة بسدددديح  ييحددديط
 بينمي ، تميميً  اإلطي  ى ا مع لمسجي ة الخي ج  اإلطي  ييتشيبو البتالت يمتع  ة الفصيص

 البتالت يس اسي  ثنيئي  نبيتي  يأي اق ف يع زخي ف  يتض  إتسيعيً  أكث  األيسط اإلطي  جيء
 التدد  السدبع يكد  يالق نفد  ال يمدي  ثمدي  مدع مت اخمد  الزخدي   يىد ه الشدك  كرسدي  يأي اق
 .جممي  بط يق  ُنف ت

 األبدديض يالمدي  األخضد  منيددي الطبيعد  مد  ق يبدد  بدرليا  النبيتيد  الزخددي   نفد ت يقد 
 .ال اك  األحم  المي   ات السجي ة أ ضي  عم  ي ل  ياألصف  العيج 
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 (6)لوحة 
 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
    ثالث بيي يحيط يسط  سيح  ع  عبي ة مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .إطي ات
 .جيي  شيه اإلمب اطي  عص (    ;098 – ;090) إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  بخييط يميشيه يالقط  الصي  م  ُصنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  م ين  ف  ُصنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  متح  مكان الحفـــظ:
 .س  081×  :67 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.bashircarpets.com/paca.html 
J. Barry O'Connell Jr., Flowers in Mughal and Persian Rugs and 

Islamic Miniature Paintings, 10/5/2013. 
  :الــوصـــــــــــــف
 المصنيع السجي  كعي ة) يالمتف ع  الكثي ة النبيتي  بيلزخي   السجي ة سيح  ُزخ فت

 ف يع  بعض تنتي  كبي  نبيت  ف ع السجي  سيح  أسف  ف  فنج ( الىي  م ين  ف 
 آخ  ف ع السجي ة سيح  يسط ف  ييعميه يالخ شي  الق نف  لزى ة ي س  نبيتي  بي يقيت
 يزى ة السبع ك  بزى ة الشب  ق يب  ، البتالت متع  ة نبيتي  بي يقيت أي اق  تنتي 

 . السجي ة سيح  يمي  أقص  ف  الق نف  زى ة يج ت بينمي الخ شي 
 لمسجي  الخي ج  اإلطي  مع زخ فو ف  تشيبو  اخم  إطي  السجي ة بسيح  يحيط

 ك  يف  متع  ة بتالت  ات ي يقيت منيي يخ ج الفيزات تشب  نبيتي  زخي   زخ فتيي يقيا 
 . لمخي ج متجيو نبيتي  حزم  شك  عم  زخ ف  تيج  لمسجي ة األيسط اإلطي  م   ك 

 اإلطي  سيح  بينمي األحم  بيلمي  السجي ة سيح  جيءت فق  لأليا  بيلنسب  أمي
 األصف  بيلمي  يالخي ج  ال اخم  اإلطي ي  يلي   ال اك  األسي  بيلمي  جيءت األيسط
 . الطبيع  م  ق يب بنفسج  لي   ات الخ شي  ثمي  يجيءت
 . الفيتح األبيض بيلمي  ُلينت البتالت المتع  ة األزىي  بينمي

http://www.bashircarpets.com/paca.html
http://www.bashircarpets.com/paca.html
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 (7)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .(إطي ات بثالث  محيط  يسطى سيح ) مستطيم  مسيح   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0 ىد/00)   قال إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الين ي  اإلمب اطي ي  بيلمصينع صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  061× 1>0 :الـمــقـــــــــــــاس
 Ezna Milanesi, The Carpet, p130 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 منتص  ف  نج  حيث يمتشيبك  مت اخم  نبيتي  ب سي  السجي ة سيح  زخ فت
 الزخ ف  ف  متميثمي  جزئي  إلى السجي ة تقس  محي ة نبيتي  لزخي    س  السجي ة سيح 
 .الين   المغيل  السجي  ف  المرلي  غي  عمى

 ال محي  ياألي اق السبع ك  يزى ة الق نف  ثمي  ب سي  السجي ة سيح  ممئت يق 
 .يمتشيبك  ممت ة ف يع يسط النخيمي  الم ايح انصي  ي سي  المسنن 

 النبيتي  الزخي   م   فيع ش يط ع  عبي ة  اخم  إطي  السجي ة بسيح  ييحيط
 قياميي نبيتي  زخي    ات األيسط اإلطي  جيء بينمي تميميً  الخي ج  اإلطي  مع تشيبو يق 

 .الق نف  م  كبي ة لثمي   س  يبيسطيي البتالت متع  ة ي ي ات تحم  نبيتي  ف يع  سي 
 ياألبيض ياألسي  ال اك  األحم  يالمي  الب تقيل  األحم  المي  الفني  استخ   يق 

 .السجي ة زخي   تنفي  ف  ياألصف  ياألخض  العيج 
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 (8)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :لـتـحـــفــــــــــــــــةا
 (.إطي ات ثالث  بيي يحيط يسط  سيح ) الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:

 .الىي  بم ين  صنعت :الصنـــعمركز 
 .خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  091×  681 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.spongobongo.com/mughal3.htm 
J. Barry O'Connell Jr.Mughal Indian Carpet first half Seventeenth 

Century, 10/5/2013. 
  :الــوصـــــــــــــف

 يكرنيدي السدجي ة، أ ضي ى عم يمنتش ة مت اخم  نبيتي  بزخي   السجي ة سيح  زخ فت
 ياألزىدددي  الخ شدددي  ينبددديت الق نفددد ة ثمددد   يقياىدددي الزخدددي   ىددد ه تحمددد  الفددديزات مددد  تخددد ج

 تكددد  ت يقددد  التيليدددب يزىددد ة المسدددنن  ال محيددد  ياألي اق النخيميددد  يالمددد ايح البدددتالت المتعددد  ة
 .الق نف  يزى ة ال مي  حبيت م  متقيبم  بيضعي  السجي ة سيح  يأسف ى أعم ف  الزخي  

 األيسدط اإلطدي  بينمدي ال قيقد  النبيتي  الزخي   م   فيع إطي  السجي ة بسيح  ييحيط
 ييفصد  اإلطدي  أ ضدي  فد  يمتشديبك  مت اخمد  نبيتيد  يفد يع صغي ة نبيتي  بزخي   زخ  
 . ي ينقيً  جميالً  الصي ةى عم أضفت متعيكس  يضعي  ف  محي ة شجي ات أشكي  بينيي

 الفنددي  اسددتخ   فقدد  كبيدد  حدد  إلدد  يمتنيغمدد  متنيسددق  فجدديءت المسددتخ م  األلدديا  أمددي
 . الفيتح ياألخض  ياألبيض ياألز ق ياألسي  ياألصف  األحم  المي 

  

http://www.spongobongo.com/mughal3.htm
http://www.spongobongo.com/mughalp.htm
http://www.spongobongo.com/mughalp.htm
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 (9)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 إطي ات ثالث  بيي ييحيط يسط  سيح  م  الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 . :0 الق   م  األي  النص  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  اليب ة  ات الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .بيلين  اإلمب اطي   البالط مصينع ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 س   096×  670 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.spongobongo.com/mughal3.htm 
J. Barry O'Connell Jr.Mughal Indian Carpet first half Seventeenth 

Century, 10/5/2013. 
  :الــوصـــــــــــــف

 الفندي  ميدي ة عد  تدن  يال يعد  ال قد  غييد  فد  نبيتيد  بزخدي   السدجي ة سديح  زخ فت
 يالتد  المسدنن  ال محيد  يالي قد  المدي  بيضديء األزىدي  الزخدي   ىد ه يقيا  الين  ، المغيل 
 أي اق بيدي يحديط كبيد ة  مدي  ثم ة السجي ة منتص  ف  ييعميىي السجي ة سيح  أسف  تظي 
 الصين  الميتس م  زى تي  السجي ة منتص  يف  الخ شي  نبيت م  اثم ة ييعميه نبيتي ،

 النصد  مدع الزخدي   حيدث مد  لمسدجي ة العمدي  النصد  تشيبو يق  متنيف تي ، يالخ شي 
 .السجي ة سيح  م  السفم 

 مزخدد   اليسددط اإلطددي  ييميددو  اخمدد  كإطددي   فيددع شدد يط اليسددط  بيلسدديح  ييحدديط
 مد   كد  كد  فد  يج ت بينمي يالخ شي ، ال مي  حبيت بينيي يفص  متشيبك  نبيتي  بف يع

 مزخدد   الخددي ج  اإلطددي  يجدديء الخددي ج، نحددي ب أسدديي متجيدد  ثم ةالق نفدد  األيسددط اإلطددي 
 .متنيىي  ب ق  نف ت مطميس  نقيط ب خ ف 

 إلد  الميئد  القديت  ياألخضد  القديت  األحمد  المدي  السجي ة ى ه زخ ف  ف  استخ   يق 
 .ال اك  ياألسي  ال ىب  ياألصف  العيج  يالمي  الز ق 

http://www.spongobongo.com/mughal3.htm
http://www.spongobongo.com/mughalp.htm
http://www.spongobongo.com/mughalp.htm
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 (10)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (إطي ات ثالث  بيي يحيط يسط  سيح ) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. ;0 ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الين  بيسط اإلمب اطي ي  مصينع ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  :00×  006 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.spongobongo.com/ca97n428.htm 

J. Barry O'Connell Jr. Deccani Silk Rug Mughal Floral Lattice Carpet, 

10/5/2013. 
  :الــوصـــــــــــــف

 يأي اق البددتالت متعدد  ة ي يدد ات  سددي  قياميددي نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة سدديح  زخ فددت
 سدديح  فدد  النبيتيدد  العنيصدد  تكدد  ت ،يقدد  النخيميدد  المدد ايح يأشددكي  الحجدد  صددغي ة  محيدد 
 جيمديت بر بيع السجي ة لسيح  األ بع  األ كي  زخ فت كمي ،  اتب  ب ي  تنيغ  ف  السجي ة
 . نبيتي  زخي   ب اخميي مفصص 

 ييتشديبو ىن سد  شدك  فد  متجديي ة صدغي ة بخطديط لمسجي ة ال اخم  اإلطي  يزخ  
 ثمدددي  بزخدددي   األيسدددط اإلطدددي  زخددد   بينمدددي لمسدددجي ة الخدددي ج  اإلطدددي  مدددع اإلطدددي  ىددد ا

 . يمتشيبك  مت اخم  نبيتي  ف يع بينيي يفص  الق نف 
 المدي  مد  يقمي  ياألسي  العيج  ياألبيض ياألصف  األحم  المي  الفني  استخ   يق 
 .النبيتي  الف يع لزخ ف  األخض 

http://www.spongobongo.com/ca97n428.htm
http://www.spongobongo.com/mughalp.htm
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(  11) لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .إطي ات ثالث  بيي يحيط الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0 ىد/00) الق   م  األي  النص  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 الىي  م ين  صنعت :مركز الصنـــع
 . Rogersبمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  760×   :01 :الـمــقـــــــــــــاس

 Ezna Milanesi, The Carpet, pl.264 :الـمـراجـــــــــــــــع
 .;: شك  ،018ص سجي  الش ق، ،صالح الش ي 

  :الــوصـــــــــــــف

 متع  ة النبيتي  يالي يقيت الخ شي  أزىي  قياميي نبيتي  بزخي   السجي ة زخ فت
 يتس  الزخي   ى ه يجيءت ، المسنن  ال محي   ياألي ق الصيني  الميتس يزى ة البتالت
 يحيط بينمي ، الطبيع  ع  محي  زخ ف  طيبع  ي جيء اآلخ  يالبعض بيلياقعي  بعضيي
 ب سي  ُزخ فت يق  األيسط اإلطي  ييميو  اخم  كإطي  الزخي   م   فيع ش يط بيلسيح 
 ال اخم  اإلطي  يشبو  فيع ش يط ع  عبي ة الخي ج  اإلطي  ث  النبيتي  يالف يع األزىي 

 .األحم  المي   ات السجي ة أ ضي  عم  الزخي   نف ت يق 
 . الين   المغيل  السجي  مميزات أى  م  األحم  المي   ات األ ضي  ى ه يلع 
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 (12)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات أ بع  بيي يحيط يسط  سيح ) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0 ىد/00)   قال إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .بيلين  الىي  بم ين  ُصنعت :مركز الصنـــع

 .خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  676×  088 :الـمــقـــــــــــــاس

 .Ulrich schurmann , oriental carpets , p75 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 يثمدي  الق نفد  ثمدي   سدي  قياميدي الحجد  كبيد ة نبيتيد  بزخي   السجي ة سيح  ُزخ فت
 ، منتفخد  قيعد ة  ات مسدنن   محيد  أي اق تحمد   قيق  نبيتي  ف يع يسط ، الخ شي  نبيت

 . السبع ك  يزى ة الحج  صغي ة نبيتي  يي يقيت
 يميدو ، الزخي   م  خيل   فيع ش يط ع  عبي ة  اخم  إطي  السجي ة بسيح  ييحيط

 يىددي لمسددجي ة الثيلددث اإلطددي  ثدد  يمحددي ة  قيقدد  نبيتيدد  زخددي    ات لمسددجي ة الثددين  اإلطددي 
 يبدد اخميي  يؤسدديي عندد  متصددم  الشددك  منتظمدد  غيدد  ىن سددي  برشددكي  يزخدد   إتسدديعيً  أكثدد 

 زخي   ب اخميي جيميت أنصي  األيسط اإلطي  جينب  عم  نج  كمي محي ة نبيتي  زخي  
 . محي ة نبيتي 

 زخددي   ب اخمددو ضدديق شدد يط عدد  عبددي ة يىددي لمسددجي ة الخددي ج  اإلطددي   لدد  ييمدد 
 . الطبيع  ع  محي ة نبيتي 

 زخددددي   تنفيدددد  فددد  ياألبدددديض ياألصدددف  ياألز ق األحمدددد  المددددي  الفندددي  اسددددتخ   يقددد 
 .السجي ة
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 (13)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .إطي ات ثالث  بيي يحيط الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. :0 ىد/00) الق   منتص  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 يالقط  الصي  م  ُصنعت مـادة الصنـــع:
 أج ا م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 بنيييي   المت يبيليتي  متح  ف  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  :;0×  6;0 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Daniels Walker, Oriental Rugs of The Hajji Babas,  pl. 33. 
  :الــوصـــــــــــــف

 أ ضدددي  فددد  منتشددد ة البدددتالت متعددد  ة يأزىدددي  نبيتيددد  بدددري اق السدددجي ة سددديح  زخ فدددت
 تكددددي  كمددددي ، يالق نفدددد  يالخ شددددي  ال مددددي  ثمدددي  بيضدددديح زخي فيددددي فدددد  يتظيدددد  السدددجي ة،
 الفددد يع بتقيبددد  ي لددد  مكتممددد  غيددد  لجيمددديت أشدددكيالً  السدددجي ة سددديح  فددد  النبيتيددد  الزخدددي  
 ثد  لمسدجي ة  اخم  كإطي  عم   فيع ش يط السجي  بسيح  ييحيط   يؤسيي يتالح  النبيتي 
 ينالحدددظ األ بعددد  األ كدددي  فددد  الحجددد  كبيددد ة  مدددي  حبددديت ب سددد  مزخددد   األيسدددط اإلطدددي 
 قياميددي زخ فيدد  يحدد ات بينيددي يتفصدد  الكنددي  أ ضددي  فدد  منثددي ة البددتالت المتعدد  ة األزىددي 
 زخددي   بددو  فيددع شدد يط عدد  عبددي ة لمسددجي ة الخددي ج  اإلطددي  جدديء بينمددي ، الخ شددي  ثمددي 
 . قيق  نبيتي 

 يبعضديي األ جديان  المدي  أخد ت النبيتيد  األي اق بعدض فنجد  السدجي ة الديا  عد  أمدي
 بدديلمي  السددجي ة سدديح  أ ضددي  يامتدديزت ، الطبيعدد  عدد  محددي ة بط يقدد  األسددي  بدديلمي  جدديء

 .األسي  بيلمي  األيسط الكني  أ ضي  بينمي األحم 
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 (14) لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات ثالث  بيي ييحيط يسط  سيح ) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 ( :0 ىد/00   قال ب اي )   0911 سن  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 الح ي  بخييط يميشيه يالقط  الصي  م  مصنيع  الصنـــع: مـادة
 الىي  بم ين  اإلمب اطي ي  المصينع ف  ُصنعت :مركز الصنـــع
 بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 س  066×  554 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- anciens tapis d'orient,friedrich sarre et d'industrie,deuxieme 

volume , planche34 

- Old oriental carpets , friedrich sarre and Hermann trenkwald, by, 

a.f.kendrick volumell, pl. 34. 
  :الــوصـــــــــــــف
 يالتدد  يالنيييدد  الب ايدد  معميمدد  غيدد  متشدديبك  نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة سدديح  زخ فددت

 (.األ ابيس ) أي الع ب  ال قش زخي   عمييي يطمق
 المحدددي ة الق نفددد  ثمدددي   سدددي  يقياميدددي السدددجي ة سددديح  النبيتيددد  الزخدددي   ممئدددت حيدددث

 ال محيدد  يالي قدد  المسددنن  ال محيدد  يالي قدد  الخشددخيش نبدديت يزىدد ة الخ شددي  نبدديت يثمددي 
 .مت اخم  نبيتي  ف يع يسط الزخي   ى ه ك  ُنف ت يق  التع يشيت  ات المسنن 

 اإلطي  ييميو يمتشيبك   قيق  نبيتي  زخي    ات  اخم  إطي  السجي ة بسيح  ييحيط
 منف ة الطبيع  ع  يمحي ة متشيبك  نبيتي  زخي   ي ات إتسيعيً  أكث  يىي لمسجي ة األيسط
 متعد  ة ي يد ات  سدي  قياميدي منتظمد  غيد  يأشدكي  مفصص  جيميت انصي  أشكي  يسط

 نبيتيدد  بزخددي   ُزخدد   يقدد  لمسددجي ة الخددي ج  اإلطددي  ييميددو صددغي ة نبيتيدد  يفدد يع البددتالت
 .البتالت متع  ة صغي ة يي ي ات نبيتي  يأي اق ف يع  سي  قيميي متشيبك 

 المي  الفني  استخ   يق .  يأسف  أعم  م  السجي ة( الش ا يب) أي الش اشيب يتؤط 
 .النبيتي  الزخي   تنفي  ف  ياألبيض ياألسي  ياألصف  ياألز ق األحم 
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 (15)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 بثالث  محيط  سيح  تتكي ) مستطي  شك   ات سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل

 (.التعميق يظيف  لتنيسب ىك ا كينت  بمي إتجيىيت ثالث  م  إطي ات
 .( :0 ىد/00) الق   ب اي  ،( 09 ىد/01) الق   أخ  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 . الىي  بم ين  ُصنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  ;;6×  789 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- anciens tapis d'orient,friedrich sarre et d'industrie,deuxieme 

volume , 1929, editions albert levy aparis, planhe56.  

- Old oriental carpets , friedrich sarre and Hermann 

trenkwald,op.cit , pl. 56. 
  :الــوصـــــــــــــف

 الخ شدي  لثمدي   سدي  قياميدي يمتشديبك  كثيف  نبيتي  بزخي   السجي ة سيح  ُزخ فت
 عد  محدي ة بط يقد  م سديم  تع يشديت  ات  محيد  يأي اق يمحدي ة طبيعيد  بط يقد  يالق نف 
 نبديت يثمدي  البد   السدنب  نبديت يأي اق العندب يعنيقيد  ال مدي  حبيت يثمي  نسبييً  الطبيعي 

 البدددتالت متعددد  ة يي يددد ات الشدددك  كرسدددي  قياعددد   ات ثالثيددد  نبيتيددد  يي يقددديت ، الخشدددخيش
 نجددد  حيدددث يتنيسدددق ت اصددد  فددد  السدددجي ة العنيصددد  ىددد ه زخ فدددت يقددد  ليزيددد  نبيتيدد  يأي اق
 المسددنن  ال محيدد  األي اق يتمتدد  السددجي ة سدديح  منتصدد  فدد  الق نفدد  يثمددي  ال مددي  حبدديت

 .حيليي م  يالي ي ات
 نبدديت  بفدد ع مزخدد   ضدديق شدد يط عدد  عبددي ة  اخمدد  إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط

 سددديح  اإلطدددي  ىددد ا بدددي  ييفصددد  البدددتالت متعددد  ة صدددغي ة ي يددد ات أشدددكي  يحصددد  متعددد ج
 اإلطدي  أمي السبح  حبيت زخ ف  تشبو مطميس  صغي ة بنقيط ُمزخ    فيع ش يط السجي ة
 الق نفددد  ثمدددي   سدددي  قياميدددي الطبيعددد  مددد  يق يبددد  محدددي ة نبيتيددد  بزخدددي   مزخددد   األيسدددط
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 مفصصدددد  جيمدددديت أشددددكي  يسددددط منفدددد ة محددددي ة نبيتيدددد  يفدددد يع البددددتالت متعدددد  ة يي يدددد ات
 زىددي   سددي  قياميددي  قيقدد  نبيتيدد  زخددي    ات لمسددجي ة الخددي ج  اإلطددي  أمددي ، يمسددتطيم 

 صغي ة بنقيط مزخ    فيع ش يط األيسط اإلطي  يبي  بينو ييفص  األليا  متع  ة بيضيء
 .الزخي   م  خيل   فيع ش يط الخي ج  اإلطي  ييؤط  مطميس 
 ياألخض  ياألز ق األحم  المي  فيستخ   الميني  الخط  إستخ ا  ف  الفني  اب ع يق 
 مد  جد اً  ق يبد  بط يقد  م سي  بعضيي النبيتي  الزخي   فجيءت ياألسي  ياألبيض ياألصف 
 .الطبيع  ع  محي  بيسميب م سي  يبعضيي  الطبيع 
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 (16)لوحة 

 .نبيتي  زخي   ي  سجي ةجزء م   :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 ثالث  م  إطي ات بثالث  محيط  مستطي  شك  ي  سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .التعميق يظيف  لتنيسب ىك ا كينت  بمي إتجيىيت
 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 الىي  بم ين  األمب اطي ي  بيلمصينع ُصنعت :مركز الصنـــع
 بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 س  :09×  555 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- anciens tapis d'orient,friedrich sarre et d'industrie,deuxieme 

volume , planche57.  

- Old Oriental carpets , friedrich sarre and Hermann trenkwald, 

op.cit,pl. 57 . 
  :الــوصـــــــــــــف

 الطبيعددد  مددد  ق يبددد  بط يقددد  م سدددي  بعضددديي نبيتيددد  بزخدددي   السدددجي ة سددديح  ُزخ فدددت
 مفصصدد  جيمدد  شددك  السددجي ة سدديح  يتيسددط حيددث الطبيعدد  عدد  التحدديي  شدد ي  يبعضدديي
 جدينب  يعمد  ، البدتالت متعد  ة صدغي ة زىدي  يحم  نبيت  بف ع ال اخ  م  ُزخ فت صغي ة

 أفقد  ص  ف  ضمعيً  عش ة ست  م  نجم  يشك  ق نف  لثمي  زخ ف  الصغي ة الجيم  ى ه
 عددد  محدددي ة يأزىدددي  الشدددك  كرسدددي  نبيتيددد  ي يقددديت أشدددكي  تحمددد  نبيتيددد  فددد يع بيدددني  يددد بط

 .الطبيع 
 النبيتيد  الزخدي   مد  األفقد  الصد  ى ا يأسف  أعم  ف  السجي ة سيح  ُزخ فت كمي
 يسددط محددي  ق نفدد  يثمددي  نخيميدد  مدد ايح  سددي  قياميددي النبيتيدد  الزخددي   مدد  أفقددي  بصددفي 
 كددد  يزىددد ة صدددغي ة خ شدددي  يثمدددي  كرسدددي  قياعددد   ات نبيتيددد  ي يقددديت تحمددد  نبيتيددد  فددد يع
  ات مسددنن   محيدد  أي اق منيددي يخدد ج كرسددي  ي قيدد  برشددكي  النبيتيدد  الفدد يع يتنتيدد  السددبع

 .تع يشيت
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 يمالمسددد  مفصصددد  جيمددديت انصدددي  أشدددكي  السدددجي ة سددديح  جياندددب فددد  نجددد  كمدددي
 ، البدددتالت متعدد  ة يي يددد ات ىددي ز  ي سدددي  نبيتيدد  بزخدددي   بدد اخميي ُممئدددت الدد اخم  لإلطددي 
 اإلطدي  مد  تخد ج يكرنيدي الطبيعد  عد  محدي ة خ شدي  ثمي  الجيميت انصي  مع يتتبي  
 .لمسجي ة ال اخم 

 لمسدجي ة يالخدي ج  الد اخم  اإلطدي  تشديبو يقد  إطدي ات ثالثد  السدجي ة بسيح  ييحيط
 األيسدط اإلطدي  ُزخد   بينمدي.  البدتالت متعد  ة صدغي ة يي يد ات متعد ج نبيت  بف ع فزخ في
 كدد  يزىدد ة نبيتيدد  أي اق  سددي  قياميددي يأفقدد   أسدد  يضددع فدد  مصددفيف  نبيتيدد  حددز  برشددكي 
 ي سددي  محددي  خ شددي  يثمددي  الشددك  ليزيدد  نبيتيدد  يأي اق البددتالت متعدد  ة يي يدد ات السددبع
 األيسددط اإلطددي  أ ضددي  عمدد  ُنثدد ت كمددي التع يشدديت  ات ال محيدد  يالي قدد  الخشددخيش نبدديت

 .محي ة نبيتي  زخي  
 ياألز ق ياألصددددف  األحمدددد  المددددي  النبيتيدددد  الزخددددي    سدددد  فدددد  الفنددددي  اسددددتخ   يقدددد 
 .اإل جيان  ياألز ق ياألبيض ياألخض 
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 (17)لوحة 

 .نبيتي  زخي   ي  ةسجي جزء م   :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .بإطي ي  محيط  مستطي  شك  ي  سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (  0981 سن ) (، :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .بيلين  اإلمب اطي ي  بيلمصينع صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  071×  8>6 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- anciens tapis d'orient,friedrich sarre et d'industrie,deuxieme 

volume,op.cit , planche58.  

- Old oriental carpets , friedrich sarre and Hermann trenkwald 

op.cit,pl. 58 . 
  :الــوصـــــــــــــف

 عن  تمتق  نبيتي  ف يع م  منتظم  غي  بيضييي  شبو برشكي  السجي ة سيح  ُزخ فت
 .نخيمي  م ايح يأشكي  المحي  الخ شي  ثمي  مع  يؤسيي

 الطبيع  ع  المحي ة الخ شي  ثمي  م  صفي  بثالث  السجي ة سيح  ُزخ فت حيث
 بفدد يع الجيمدديت أشددكي  يسدط المسدديح  ُزخ فددت كمددي.  النخيميد  المدد ياح أشددكي  مددع بيلتبدي  
 الشدددك  ليزيدد  صددغي ة يي يقدديت ثنيئيدد  نبيتيدد  يي يقددديت البددتالت متعدد  ة زىددي  تحمدد  نبيتيدد 
 ق نفددد  يثمدددي   مدددي  يحبددديت محدددي ة خ شدددي  يثمدددي  الحجددد  صدددغي ة مسدددنن   محيددد  يأي اق
 . الطبيع  ع  محي ة

 نبددديت  لفددد ع  سددد  قياميدددي نبيتيددد  زخدددي    ات  اخمددد  إطدددي  السدددجي ة بسددديح  ييحددديط
 .الحج  صغي ة نبيتي  أي اق يحم  يمتشيب  مت اخ 

                                                           
   تكي  السجي ة محيط  بثالث إطي ات م  الجييت األ بع  يلك  البيق  إطي ي  م  جينب  م  الم جح أ

 السجي ة يثالث  إطي ات م  جينب أخ  بينمي جيء الجينب ال ابع ب ي  إطي ات تميمًي .
 ي بمي ُصنعت ىك ا لتالئ  يظيف  التعميق كستي ة عم  م خ  حج ة أي ش ف  أينيف ة.
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 جياندب مد  جيندب فد  تميميً  لمسجي ة الخي ج  اإلطي  مع ال اخم  اإلطي  تشيبو يق 
 . السجي ة
 طبيعد  بمنظد  ُزخد    السدجي ة لجدينب  الخدي ج  اإلطدي  يىدي  األيسدط اإلطدي  أمي

 يطينيد   مميد  كثبديت مد  ت بد  بشدك  مزخ فد  اإلطدي  أ ضدي  نجد  حيدث الين يد  البيئد  م 
 المحددي ة السدد ي يأشددجي  يفيكيدد  ثمددي  أشددجي   سددي  قياميددي يالحشدديئش األشددجي  فييددي تنبددت

 األشددجي  يسددط الخيليدد  األمدديك  فدد  نجدد  كمددي ، الب يدد  يالحشدديئش التيليددب زىددي  يأشددكي 
 ىد ا فد  الفندي  بدر  القدي  يمكد  يبد ل .  التحيي  بعض فيو بشك  الصيني  لمسحب زخ ف 
 . الين ي  البيئ  ف  الطبيعي  المنيظ  ك  عب  اإلطي 
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 (18)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .إطي ات ثالث بيي يحيط الشك  متسطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 . 0911 سن (، فى  :0ىد/00) الق   ب اي  :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  المعقي  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  بم ين  اإلمب اطي   البالط مصينع ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .بب لي  اإلسالم  الف  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س   061×   091 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- Friedrich spuhler , Oriental Carpets in museum of Islamic Art , 

Berlin, Tranclated by Robert  pinner, smiths onian In stitution 

Press, Washington, dc 1987 . page105, 108 and 109, Pl.125.  

- Jacqueline Bing, Islamic Works Of Art Carpets And Textiels, 

April 1988, London W1,p49. 
  :الــوصـــــــــــــف

 سديح  تمدأ ي قيقد  صدغي ة نبيتي  يح ات قياميي السجي ة سيح  النبيتي  الزخي   تمأ
 أزىددي  يمددبي يحدديط كبي تددي  زى تددي  السددجي ة سدديح  فدد  ينجدد  األبدديض، المددي   ات السددجي ة
 ال مدي  ثمدي  مد  حبديت بدر بع السدجي ة جيانب أح  زخ فت ،بينمي أيضيً  الق نف  م  صغي ة
 .مكتمم  غي   ائ   نص  شك  ترخ 

يمثد   انقضديض لمنظد   س  النبيتي  الزخي   مع بيلت اخ  أيضيً  السجي ة سيح  يف 
 .النبيتيت  سي  يسط استحييء عمى نف  يق أس  ينقض عمى ف يستو 

 سددديح  زخدددي   تشدددب   قيقددد  نبيتيددد  بزخدددي   لمسدددجي ة الددد اخم  اإلطدددي  زخددد   بينمدددي
 بزىددد ة يُزخددد   يالخدددي ج  الددد اخم  اإلطدددي ي  مددد  أكبددد  األيسدددط اإلطدددي  يجددديء ، السدددجي ة
 اإلطددددي  جدددديء ،بينمددددي  البددددتالت ثالثيدددد  المدددديتس أزىددددي  مددددع بيلتبددددي   محددددي  بشددددك  الق نفدددد 
 . مطميس  صغي ة حبيبيت زخ ف  بو ضيق ش يط ع  عبي ة الخي ج 
 بينمدددي يالسددد ي  البيجددد  تبعدددث فيتحددد  جددديءت السدددجي ة الددديا  أ  النظددد  يسدددت ع  يمدددي

 يتنيسددق المددين  التندديغ  لتحقيددق ي لدد  الدد اك  األسددي  بدديلمي  األ بعدد  الكددالب  سددي  جدديءت
 .الميني  الخط 
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 (19)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .إطي ات يثالث سيح  م  تتكي  مستطي  شك   ات كبي ة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .( :0ىد/00)الق   م  الثين  النص  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  م  بخييط يميشيه يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  بم ين  ُصنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س   071×  1>0 :الـمــقـــــــــــــاس
 Dimand , M.s and Maily Jean : Oriental Rugs In The :الـمـراجـــــــــــــــع

Metropolitan Museum Of Art , Newyork , 1973 , p117. 
  :الــوصـــــــــــــف

 متعدد  ة يي يدد ات الق نفدد  زىدد ة قياميددي متعدد  ة نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة سدديح  زخ فددت
 صددغي  معددي  شددك  السددجية سدديح  يتيسددط بينمددي ال مددي  يثمددي  الخ شددي   يزىدد ة البددتالت،
 كإطددي  عمدد   فيددع شدد يط السددجي ة بسدديح  ييحدديط ،  قيقدد  نبيتيدد  زخ فيدد  بيحدد ات مزخدد  
 نبيتيدد  بزخددي   زخدد   يقدد  األيسددط اإلطددي  ييميددو صددغي ة، حبيبدديت ب سددي  مزخدد    اخمدد 
 لمسدددجي ة الخدددي ج  اإلطدددي  يجددديء الق نفددد  يزىددد ة  مدددي  حبددديت بينيدددي يفصددد  لمغييددد   قيقددد 

 .ج اً   قيق  نبيتي  بزخي   مزخ  
 يبيلتح يد  إيد ا  فد  صدنعت أنيدي السدجي ة ليد ه األيل  النظ ة عن  البعض يتخي  يق 

 فد  أصدفيي  سدجيجي  مدع كبيد  حد  إل  لتشيبيي الثين  الصفي  العص  ف ( أصفيي ) ف 
 عمد  يأطمدق أصدفيي  سدجيجي  غد ا   عمد  اليند  ف  صنعت السجي ة ى ه يلك  الفت ة تم 
 Indo – Isfahan "( األصدفييني  اليند  سجيجي ) الين   المغيل  السجيجي  م  النيع ى ا

Carpets"   المسددم  ىدد ا تحددت السددجيجي  مدد  بمجميعدد  المت يبيليتددي  متحدد  ييحددتفظ 
 .يالتصمي  الزخي   إي اني  يالصنيع  األص  ىن ي  السجي ة ى ه يمنيي
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 (20)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (إطي ات يثالث  يسط  سيح  م  تتكي ) الشك  م بع  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .الح ي  بخييط يميشيه يالقط  الصي  م  صنعت الصنـــع:مـادة 
 .بيلين  اإلمب اطي ي  الم اكز فى صنعت :مركز الصنـــع
 .س  1>×  1>0 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-

carpet-KC27/ 
  :الــوصـــــــــــــف

 فديزات مد  تخد ج يكرنيي بعضيي مع المت اخم  النبيتي  بيلزخي   السجي ة سيح  ممئت
 الخ شدددي  يثمدددي  ال مدددي  حبددديت النبيتيددد  الزخدددي   ىددد ه أبددد ز مددد  يلعددد  الشدددك ، متنيسدددق 
 بسدديح  ييحدديط ، المتشدديبك  النبيتيدد  يالتف يعدديت الم يحيدد  ياألي اق البدد   يالسددنب  يالق نفدد 
 متعد  ة بي يقديت فزخد   األيسدط اإلطدي  امدي ، السدبح  بحبديت زخ    فيع ش يط السجي ة
 غيد  صدغي ة حبيبديت ب سدي  مزخ   الخي ج  اإلطي  جيء ث  محي ة نبيتي  ي سي  البتالت
 .متميس 

 Vase"  إيدد ا  فدد  المصددنيع الفدديزات سددجي ة تشددبو السددجي ة ىدد ه بددر  الددبعض يدد  

Carpet  " يا   السدددجي ة بدددإ  بيلددد ك  الجددد ي  يلكددد  الددد آ   لددد  فددد  معيددد  نختمددد  ال يقددد 
 يصددب  بددر  الفنددي  نجددح يقدد  ، مميددز ىندد   طدديبع  ات فيدد  اإلي اندد  السددجي  مددع تشدديبيت
 . المحمي  الين ي  البيئ  بصبغ  الزخي  

 

http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-KC27/
http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-KC27/
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 (21)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات ثالث  بيي يحيط يسط  سيح ) الشك  مستطمي  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( ;0ىد/00)الق    أيائ إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 الح ي  يخييط يالصي  القط  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .س  8;0×  6:9 :الـمــقـــــــــــــاس

  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-

carpet-KC27/ 

  :الــوصـــــــــــــف

 بعدض محدي ة نبيتيد  زخدي   منيدي تنبثدق الفديزات تشبو برشكي  السجي ة سيح  زخ فت
 صدغي ة  محيد  يي يقديت يالق نفد  الخ شدي  زىد ة الزخدي   ىد ه يقديا  ، الطبيعد  ع  الشئ

 ينالحدددظ ، الحجددد  صدددغي ة الصددديني  المددديتس يزىددد ة نخيميددد  يمددد ايح البدددتالت متعددد  ة يأزىدددي 
 . لمسجي ة ال اخم  بيإلطي  محيط  نبيت  زخ ف  طيبع  ات  يائ  أنصي 

 جديء الخدي ج  اإلطدي  يكد ل   قيقد  نبيتيد  بزخدي   لمسجي ة ال اخم  اإلطي  يزخ  
 .تميمي ال اخمى اإلطي  مع متشيبو

 عمد  يالق نفد  الخ شدي  يثمدي  ال يمدي  بحبديت زخد   فقد  األيسدط اإلطدي  عد  أمي
 . ال قيق  النبيتي  الزخي   م  أ ضي 

 فدددى ياألز ق الفددديتح ياألحمدد  يالعددديج  ياألبدديض األسدددي  اإللددديا  الفنددي  اسدددتخ   يقدد 
 .السجي ة زخي   تنفي 

                                                           
  م  الياضح أ  ى ا النيع م  السجي  المغيل  الين   تشيبو بنسبو كبي ة مع السجي  اإلي ان  يخيص  سجي ة

   "  India Rug  Kasha vase Carpet   " ممي جع  البعض يطمقي  عم   " 09م ين  قيشي  ف  " ق 
  .09لش ة تشيبو مع السجيجي   ات زخي   الفيزات الت  صنعت ف  قيشي  ف  آياخ  ق 

http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-KC27/
http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-KC27/
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لوحة  (22)

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات بثالث  محيط  يسطى سيح )مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( ;0ىد/00)   قال ب اي  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الين ي  الىي  بم ين  صنعت :مركز الصنـــع
 ".Colonel Sir John Murray" بإس  خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .مت  1>.0× 0.08 :الـمــقـــــــــــــاس

  :الـمـراجـــــــــــــــع

Yves Mikaeloff, Great Carpets of the World, The Ven Dome Press, 

P.203, fig.181. 
  :الــوصـــــــــــــف

 مكد  ة نبيتيد  زخ فيد  يحد ات عد  عبدي ة  قيقد  نبيتيد  بزخدي   السدجي ة سيح  زخ فت
 متعددد  ة صددغي ة يي يدد ات الحجدد  صدددغي ة  محيدد  نبيتيدد  ألي اق  سدد  يحددد ة كدد  زخ فدد  قدديا 

 صدفي  فدى الزخدي   نفد ت يق  الصميب، عي  يزى ة الحج  صغي ة الق نف  يثمي  البتالت
 .ياب اع تنيسق فى أفقي 

  قيقد ، نبيتيد  زخي    ي ضيق ش يط ع  عبي ة  اخم  إطي  السجي ة بسيح  ييحيط
 نبيتي  زخ في  بيح ات األيسط اإلطي  زخ   بينمي تميمًي، معو الخي ج  اإلطي  تشيبو يق 

 .ممتف  ف يع ت بطيي نبيتي  يأي اق صغي ة لي ي ات  س  قياميي
 فد  ياألبديض ياألصدف  ياألسي  ياألخض  ياألصف  األحم  المي  الفني  استخ   يق 

 .الياقعي  ع  معب ة األليا  فجيءت السجي ة، عمى الزخي   تنفي 
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 (23)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 ثالث  بيي ييحيط يسط  سيح  ع  عبي ة الشك  م بع  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .إطي ات
 .( ;0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .الح ي  بخييط يميشيه يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .بيلين  اإلمب اطي ي  بيلمصينع صنعت :مركز الصنـــع
 .س  061×  071 :الـمــقـــــــــــــاس

  :الـمـراجـــــــــــــــع
 
http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/891/900Room 33 | 

Mughal India 1500-1900 gallery, Discover the paintings and decorative 

arts of the Mughal period - the most powerful and lasting of the Islamic 

dynasties in India. 
  :الــوصـــــــــــــف

 ىدددد ه قدددديا  ، حمدددد اء أ ضددددي  عمدددد  منتشدددد ة نبيتيدددد  بزخددددي   السددددجي ة سدددديح  زخ فددددت
 يأي اق ، الصديني  المديتس يزى ة البتالت متع  ة ياألزىي  المسنن  ال محي  األي اق الزخي  
 زخددي   تشديبيت يقد   قيقدد  نبيتيد  زخدي   السددجي ة بسديح  ييحديط ، الشددك  م يحيد  نبيتيد 
 ب سدي  األيسدط اإلطدي  زخد   بينمدي ، تميمديً  الخي ج  اإلطي  مع لمسجي ة ال اخم  اإلطي 
 . ب يع تنيسق ف  متشيبك  خض اء يف يع حم اء زىي 

 

http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/891/900
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 (24)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 ثالث  بيي يحيط  يسط  سيح  ع  عبي ة الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .إطي ات
 .( :0ىد/00) الق   م  الثين  النص  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .بب لي  اإلسالمى بيلمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 س   006×  086 :الـمــقـــــــــــــاس
 Kunst der Weltin den Berliner Museen , p7 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 متعد  ة نبيتيد  أي اق زخ فتيدي قديا  لمغييد   قيقد  نبيتيد  بزخي   السجي ة سيح  زخ فت
 ىد ه انتشد ت حيدث ال مدي  يثمدي  السدبع كد  يزىد ة صدغي  بحجد  الخ شي  يزى ة البتالت
 . تي  يت اص  تنيغ  ف  السجي ة سيح  ف  األزىي 

 الخدي ج  اإلطدي  مدع يتشديبو النبيتي  الزخي   م   فيع ش يط السجي ة بسيح  ييحيط
 النبيتيدددد  يالفدددد يع الخ شددددي  بثمددددي  يزخدددد   اكبدددد ى  األيسددددط األطددددي  جدددديء بينمددددي لمسددددجي ة
 . البتالت المتع  ة ياألي اق

 فدد  نجددح الفنددي  أ  إال الزخ فدد  فدد  المسددتخ م  النبيتيدد  اليحدد ات حجدد  صددغ  ي غدد 
 يالسد ي  البيجد  يتبعدث الزىدي  متنيعد  غنديء ح يق  يكرنيي السجي ة فرصبحت بينيي الجمع

. 
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 (25)لوحة 

 نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات ثالث  بيي ييحيط يسط  سيح ) م بع شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .كشمي  إقمي  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .س  001×  078 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.google.com/search?hl=ar&imgrefurl= mughal+india + 

carpet&gs_l=img.3...710516. 
  :الــوصـــــــــــــف

 ييخد ج متيازيد  أفقيد  صدفي  فد  يضدعت نبيتيد  حز  برشكي  السجي ة سيح  زخ فت
 . البتالت متع  ة يأزىي  ي يقيت تحم  صغي ة نبيتي  ف يع الحز  ى ه م 

 اإلطدي  يزخد   لمغييد   قيقد  نبيتيد  بزخدي   يالخدي ج  الد اخم  اإلطدي  زخ   بينمي
 المتعددد  ة األزىدددي  منيدددي ييخددد ج أفقيددد  يضدددعي  فددد  مت اصددد  نبيتيددد  بحدددز  لمسدددجي ة األيسدددط
 . السجي ة سيح  تزخ   الت  النبيتي  الحز  تم  كبي  لح  تشبو في  البتالت

 جديءت بينمدي فديتح أحمد  لدي   ات أ ضدي  عمد  الطبيعيد  برليانيدي النبيتديت نفد ت يق 
 . قيت  أسي  لي   ات األيسط الكني  أ ضي 

http://www.google.com/search?hl=ar&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblog.arteecraftee.com%2Fcategory%2Findian-handicrafts%2F&imgurl=http%3A%2F%2Fblog.arteecraftee.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fra-p03close1.jpg&w=533&h=400&biw=1024&bih=600&tbm=isch&sa=1&q=mughal+india+carpet&oq=mughal+india+carpet&gs_l=img.3...710516.759594.0.760453.19.18.0.1.1.0.1719.11547.4-3j12j1j1j1.18.0...0.0...1c.1.12.img.9h0Gw2rjyD0
http://www.google.com/search?hl=ar&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblog.arteecraftee.com%2Fcategory%2Findian-handicrafts%2F&imgurl=http%3A%2F%2Fblog.arteecraftee.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Fra-p03close1.jpg&w=533&h=400&biw=1024&bih=600&tbm=isch&sa=1&q=mughal+india+carpet&oq=mughal+india+carpet&gs_l=img.3...710516.759594.0.760453.19.18.0.1.1.0.1719.11547.4-3j12j1j1j1.18.0...0.0...1c.1.12.img.9h0Gw2rjyD0
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 (26)لوحة 

 نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 إطي ات يثالث  يسط  سيح  م  تتكي  الشك مستطيم   سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 ( 0981: 0961) (، :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .أج ا م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   بيلتيي  المت ي بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  ::0×  609 :الـمــقـــــــــــــاس

  :الـمـراجـــــــــــــــع
http://www.jozan.net/2006/Mughal-Jail-Carpets.aspDhruv Chandra -

 The Carpet Cellar, New Delhi 7 February 2006. Mughal Jail Carpets 
  :الــوصـــــــــــــف

 مختمفدد  يأشددكي  برحجددي  بعضدديي مددع مت اخمدد  ينبيتدديت برزىددي  السددجي ة سدديح  زخ فددت
 الخ شدددي  ينبددديت ، الشدددك  كرسدددي  قياعددد   ات يالي يقددديت البدددتالت متعددد  ة أزىدددي  يقياميدددي
 سدديح  يقسدد  عمددي   أسدد  يضددع فدد  نبيتيدد  زخ فدد  السددجي ة سدديح  منتصدد  يفدد  يالق نفدد 
 . نصفي  إل  السجي ة

 بينيدي يفصد  صغي ة نبيتي  بزخي   يمزخ   ال اخم  اإلطي  السجي ة بسيح  ييحيط
 نبيتيددد  ي يقددديت بتف يعددديت مزخددد   األيسدددط اإلطدددي  بينمدددي ، البدددتالت متعددد  ة حمددد اء أزىدددي 

 الخددددي ج  اإلطدددي  زخددد   بينمددددي ، الق نفددد  ثمدددي  مدددد  كبيددد ة حبددديت بينيددددي يفصددد  مت اخمددد 
 . متشيبك  نبيتي  بتف يعيت

 بديألليا  السديح  زخ فدت فق  متع  ة برليا  زخ فت السجي ة ى ه أ  النظ  يمفت يممي
 . ياألسي  األحم  مث  القيتم  بيألليا  اإلطي ات زخ فت بينمي ، يالعيج  كيألبيض الفيتح

http://www.jozan.net/2006/Mughal-Jail-Carpets.asp
http://www.carpetcellar.com/
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 (27)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .إطي ي  بيي ييحيط سيح  ع  عبي ة الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   يب اي (  09ىد/01) الق   أياخ  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 الح ي  بخييط يزخ فت يالقط  الصي  م  السجي ة ُصنعت مـادة الصنـــع:

 .يالمع  
 .أج ا م ين  ف  ُصنعت :مركز الصنـــع
 س  :00×  079 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Kunst der Weltin den Berliner Museen , p.74 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 شددكالً  بعضدديي مدع مكيندد  يمت اخمدد  كثيد ة نبيتيدد  يأي اق بفدد يع السدجي ة سدديح  زخ فدت
 يأزىددي  المسددنن  ال محيدد  ياألي اق ال مددي  حبدديت نيييتيددي فدد  النبيتيدد  الفدد يع يتحمدد  منمددق
 بعنيقيد  المع يفد  الزخ فد  بزخ فتيدي جميديً  ييظي  البتالت يس اسي  خميسي  ياألي اق الق نف 
 سدديح  مددع متشدديبو نبيتيدد  بزخددي   ُزخدد   كبيدد  إطددي  السددجي ة بسدديح  يحدديط بينمددي العنددب

 يفددد يع نبيتيددد  بدددري اق مزخددد    فيدددع شددد يط عددد  عبدددي ة يىدددي الخدددي ج  اإلطدددي  ثددد  السدددجي ة
 . السجي ة زخي   ف  ياألصف  األخض  المي  ياستخ   ، متع ج 
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 (28)لوحة 

 نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (إطي ي  بيي يحيط يسط  سيح ) الشك  م بع  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 يالح ي  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 كشمي  إقمي  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  ;:×  1>0 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.asia.si.edu/collections/islamic.asp,Indian Carpets, Kashmir 

Carpets. 

  :الــوصـــــــــــــف

 السددجي ة سدديح  نصددف  بددي  يمتقيبمدد  متشديبي  نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة سدديح  زخ فدت
 زخدددي   يقددديا ( كشدددمي  سدددجي  كعدددي ة) النبيتيددد  الزخدددي   مددد  أفقددد  صددد  بينيمدددي ييفصددد 
 تد اخمت يقد  ، الصديني  المديتس يزى ة ، نخيمي  م ايح يأنصي  مسنن   محي  أي اق السيح 

 أشددكي  مدد  مكددي  السددجي ة منتصدد  فدد   أسدد  خددط مكيندد  بعضدديي مددع النبيتيدد  الزخددي  
 أ  الزخددي   ىدد ه فددى ينالحددظ البددتالت متعدد  ة بي يدد ة ط فيددو عندد  يينتيدد  ي يائدد  معيندديت
 . الطبيع  ع  يمحي  كبي  بحج  نف  بعضيي

 يفصدد   اخمدد  كإطددي  عمدد  الزخددي   مدد  خدديل   فيددع شدد يط السددجي ة بسدديح  ييحدديط
 يُزخددد   سدددمكيً  أكثددد  الخدددي ج  اإلطدددي  جددديء بينمدددي الخدددي ج  ياإلطدددي  السدددجي ة سددديح  بدددي 

 . مت اخم  نبيتي  يف يع السبع ك  يزخ ف  ال مي  حبيت ب سي 
 .المي  حم اء أ ضي  عم  يفيتح  بيضيء برليا  الزخي   نف ت يق 

                                                           
   نالحظ تشيبو لي  أ ضي  سيح  السجي ة مع لي  أ ضي  اإلطي  الخي ج  ييعتب   ل  ني  ًا ف  زخ ف  السجي

 المغيل  الين   .
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 (29)لوحة 

 .محي ة نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات ثالث  بيي يحيط يسط  سيح ) الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .أج ا م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .س  600×  :77 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Stanley Reed , ORIENTAL Rugs and Carpets ,p.120. 
  :الــوصـــــــــــــف

 قياميدي الطبيعد ، عد  محدي  شك   ات مت اخم  نبيتي  زخي   السجي ة سيح  يزخ  
 يأي اق ي سدددي  ، محدددي ة بط يقددد  الصددديني  المددديتس يزىددد ة يالق نفددد  الخ شدددي  لثمدددي   سدددي 
 مكيند  تنديغ  فد  الزخي   ى ه بي  النبيتي  الف يع  بطت يق   مي ، يحبيت صغي ة  محي 
 .صغي ة معينيت أشكي 

 يزخددي   ، متميسدد  صددغي ة نقدديط زخددي   مدد   اخمدد  إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط
 .يمحي ة صغي ة نبيتي 

 يعميىددي الشددك  محددي ة ثالثيدد  نبيتيدد  ي قدد  برشددكي  مزخدد   األيسددط اإلطددي  جدديء بينمددي
 .لمغيي   قيق  نبيتي  زخي    ي  فيع ش يط ع  يعبي ة الخي ج  أمياإلطي  معينيت  سي 

 عمدد  الزخددي   لتنفيدد  ياألصددف  ياألسددي  ياألحمدد  األبدديض المددي  الفنددي  اسددتخ   يقدد 
 .المي  حم اء أ ضي 
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 (30)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 م  إطي ات ثالث  بيي ييحيط مستطي  شك   ات سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .جييت ثالث
 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .بياشط  النسيج بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  099×  ;66 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Daniels Walker, Oriental Rugs of The Hajji Babas, The Asia Society 

and Harryn, Abrams, Inc, New york, 1982. Pl.35. 
  :الــوصـــــــــــــف

 التحديي ، ش ي ة نبيتي  زخي   تمأىي مفصص  جيميت  سي  السجي ة سيح  يزخ  
 خدي ج السدجي ة سديح  ُممئدت كمدي ، الحجد  صدغي ة المديتس يأزىدي  ممتييد  ف يع  سي  قياميي
 .الجيميت زخي   مع يمتشيبي  محي ة نبيتي  بزخي   الجيميت  س  ح ي 

 عددد  يمحدددي ة  قيقددد  نبيتيددد  بزخدددي   مزخددد   ضددديق إطدددي  السدددجي ة بسددديح  ييحددديط
 نبيتيد  فد يع يسدط ال مدي  يحبديت الخ شدي  بثمدي  مزخد   األيسدط اإلطي  بينمي الطبيع ،

 .الطبيع  ع  محي ة بط يق  يمت اخم  كثيف 
 نبيتيددد  بفدد يع مزخدد    فيددع شدد يط عدد  عبددي ة لمسددجي ة الخددي ج  اإلطددي  جدديء بينمددي

 .يمتشيبك  مت اخم 
 .ياألز ق ياألصف  ياألخض  ياألبيض ياألحم  األسي  المي  الفني  استخ   يق 
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 ( 31)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 إطي ات أ بع  بيي يحيط يسط  سيح ) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 (.جييت ثالث م 
 .( :0ىد/00)   قال إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 أج ا م ين  ف  مصنيع  :مركز الصنـــع

 .خيص  بمجميع  محفيظ  الحفـــظ:مكان 
 .س  9>×  068 :الـمــقـــــــــــــاس
Hali,contents. Inhalt, vol.4 :الـمـراجـــــــــــــــع  ، no.2 ،1981. 
  :الــوصـــــــــــــف

  مددي  حبدديت  سددي  قياميددي يمت اخمدد  متشدديبك  نبيتيدد  زخددي   السددجي ة سدديح  ُيزخدد  
 يي يد ات الخ شدي  يثمي  الخشخيش نبيت يثمي  مسنن   محي  يأي اق محي ة ق نف  يثمي 
 .الشك  ليزي  يأي اق نبيتي  ف يع ي سي  ، البتالت متع  ة

 نبيتيدد  زخدي    ات  فيددع شد يط عد  عبددي ة  اخمد  أي  إطدي  السددجي ة بسديح  ييحديط
 . قيق  نبيتي  زخي    ات لمسجي ة ثين  كإطي  أخ  ش يط ييميو  قيق 

 قياميدي كبيد ة نبيتيد  زخ فيد  بيحد ات يمزخد   إتسديعي أكثد  الثيلدث اإلطدي  جيء بينمي
 الطبيعد  ع  محي ة شبو صنيب  كيزا  يأشكي  الطبيع  ع  يمحي ة كبي ة ق نف  زى ة  سي 

 الخدي ج  اإلطدي  ييميدو.  البدتالت متعد  ة صدغي ة ي يد ات م   أسي  صفي  بينميي ييفص 
 .يمتشيبك   قيق  نبيتي  زخي    ات  فيع ش يط ع  عبي ة يىي لمسجي ة

 القددددديت  ياألز ق ياإل جددددديان  ياألز ق ياألصدددددف  األحمددددد  المدددددي  الفندددددي  اسدددددتخ   يقددددد 
 .يالب تقيل  ياألبيض
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لوحة  (32)

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 بثالث  محيط  يسطى سيح ) الشك  مستطيم  سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .(إطي ات
 .( :0ىد/00)   قال إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الين  شميل  اإلمب اطي ي  الي ش ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .بإستينبي  اإلسالم  الف  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  061× 001 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Wilhem Von Bode Ernst Kühnel, Arntique Rugs from the near East 

Klinkhart &Biermann, Braunschweic, Berlin,p.167, fig122. 
  :الــوصـــــــــــــف

 تيزيدع فد  يالتميثد  السديمت ي  عمدى السدجي ة ىد ه زخ فد  فد  الزخ فد  اإلسدميب اعتم 
 قياميددي يمتشدديبك  مت اخمدد  نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة سدديح  زخ فددت حيددث الزخ فيدد  العنيصدد 

 غيددد  نبيتيددد  فددد يع يسدددط الزخدددي   ىددد ه نفددد ت يقددد  الق نفددد ، يثمدددي  خ شدددي  ثمدددي   سدددي 
 .الشك  منتظم 

 معينددديت زخددي    ي ضدديق  اخمدد  إطددي  جيددديت ثددالث مدد  السددجي ة بسدديح  ييحدديط
 حجد   ات الق نفد  ثمدي  ب سدي  األيسدط اإلطدي  زخد   بينمدي  ؤيسيي، عن  متميس  صغي ة
  ات  قيقددد  بزخدددي   الخدددي ج  اإلطدددي  يزخددد    محيددد ، أي اق  سدددي  جينبييدددي يعمدددى كبيددد 
 .ىن س  شك 
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 (33)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات ثالث  بيي يحيط يسط  سيح ) م بع شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( ;0ىد/00) الق    إل ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .أج ا م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  001×  081 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.jozan.net/2006/Mughal-Jail-Carpets.asp 

Dhruv Chandra - The Carpet Cellar, New Delhi 7 February 2006. 

Mughal Jail Carpets 
  :الــوصـــــــــــــف

 يثمددي  البددتالت متعدد  ة الي يدد ات زخي فيددي قدديا  نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة سدديح  ممئددت
 مزخد    اخمد  إطدي  السجي ة بسيح  ييحيط ، النخيمي  الم ايح يأشكي  يالق نف  الخ شي 
 اإلطدي  زخد   يقد  صدغي ة مسدتطيالت أشدكي  بينيدي يفصد  الحجد  صغي ة ي ي ات برشكي 

 محددي ة شددجي ات برشددكي  زخ فتددو فددت  األيسددط اإلطددي  أمددي ، الزخ فدد  ىدد ه بددنفس الخددي ج 
 . الحج  صغي ة النبيتي  الزخي   م  أ ضي  عم  متعيكس 

 
 
 

http://www.jozan.net/2006/Mughal-Jail-Carpets.asp
http://www.carpetcellar.com/
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 (34)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات ثالث  بيي يحيط يسط  سيح ) الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . يالح ي  يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س    8;×  061 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Jacqueline Bing, Islamic Works Of Art Carpets And Textiels, p.41. 
  :الــوصـــــــــــــف

 ال مددي  يحبدديت الخ شددي  ثمددي   سددي  قياميددي نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة سدديح  زخ فددت
 صددغي ة نبيتيد  بفدد يع الزخدي   ىد ه كدد  ا تبطدت يقدد  الق نفد  يثمدي  البددتالت متعد  ة يزىدي 
 .الفيزات تشبو أشكي  م  تنبثق يكرنيي الزخي   يظي ت ، السجي ة سيح  ممئت

 لمسدددجي ة الخدددي ج  اإلطدددي  مدددع تميمددديً  متشددديبو  اخمددد  إطدددي  السدددجي ة بسددديح  ييحددديط
 .ال قيق  النبيتي  الزخي   م   فيع ش يط ع  عبي ة

  قيقدد  نبيتيدد  زخددي   يسددط ال مددي  حبدديت بثمددي  مزخدد   األيسددط اإلطددي  جدديء بينمددي
 . األيسط الكني  سيح  تممئ
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 (35)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 بثالث  محيط  يسطى سيح  ع  عبي ة) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 (.إطي ات

 .( :0ىد/00)   قال إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .بيلين  اإلمب اطي ي  الي ش ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .لمفني  بي ابست بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  1;0× 061 :الـمــقـــــــــــــاس

  :الـمـراجـــــــــــــــع
Exhibition in the Miskolc Gallery from the Collection of the Budapest 

Museum of Applied Arts, Knotted Rugs from India Eastern-Turkestan, 

China, Tibit and Europe, Miskolc, 1980,P.133. 
  :الــوصـــــــــــــف

 كمثدد   ثمددي   سددي  قياميددي يمت اخمدد  متشدديبك  نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة سدديح  زخ فددت
 ق نفد ، يثمدي  صغي ة شجي ات ي سي  خ شي  يثمي  نخيمي  م ايح يانصي  عنب يعنيقي 

 .الزخي   ف  متميثمي  شبو جزئي  إلى السجي ة قسمت يق 
 ي قدد   سددي  قياميددي نبيتيدد  زخددي    ات  اخمدد  ضدديق إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط

 نبيتي  بزخي   السجي ة لسيح  الخي ج  اإلطي  زخ   كمي تبي ل ، يضع ف  ثالثي  نبيتي 
 . قيق 

 بينيدددي يفصددد   قيقددد  نبيتيددد  زخدددي   ي ات إتسددديعيً  اكثددد  األيسدددط اإلطدددي  جددديء بينمدددي
 .يمتعيكس  متقيبم  اقياس انصي 
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 (أ،ب36)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات ىن ي  مغيلي  سجي ة م  جزءا  :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 . النبيتي  الزخي   م  أفقيي  ش يطي  ع  عبي ة سجي ة م  جزءا  :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 Kuwait National Museum مكان الحفـــظ:

  :الـمـراجـــــــــــــــع
- Sotheby's, Fine Oriental And European Carpets, New York Sat. 

June 1989  .Catalogue.  
  :الــوصـــــــــــــف

 :األول الشريط
 األي اق قياميدددي نبيتيددد  حدددز  برشدددكي  مزخددد   الشدددك  مندددتظ  غيددد  شددد يط عددد  عبدددي ة

 يأزىي  البتالت متع  ة يالي يقيت الق نف  يزى ة يالخ شي   تع يشيت  ات المسنن  ال محي 
 .السي اء السجي ة أ ضي  عم  الطبيعي  برليانيي األزىي  ينف ت الشك  كرسي  قياع   ات

 :الثاني الشريط
 الشدد يط مددع متشدديبيو بزخددي   مزخدد   أيضدديً  الشددك  منددتظ  غيدد  شدد يط عدد  عبددي ة

 .أيضيعيي ف  اختمفت يا   يأشكيليي الزخي   أنياع حيث م  األي 
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 (37)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .مستطي  شك   ات سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. 0981 -0961) (، :0ىد/00) لق  ا إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  بم ين  صنعت :مركز الصنـــع
  بنيييي   ي تبيليي المت   بمتح  محفيظ الجزء ى ا مكان الحفـــظ:
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- http://www.jozan.net/oriental-rugs/AuctionInvent.asp? 

User=Bonhams 270404&Item=1042 

- Bonhams, Oriental & European Carpets and Rugs, 27. april 

2004, Mughal Indian carpet fragment. 
  :الــوصـــــــــــــف

 يالي قد  خ شدي  يزىد ة المي قد  الق نفد  زىد ة مد  بجزء السجي ة م  الجزء ى ا زخ  
 بيلسديح  المحديط اإلطدي  م  جزء بيلصي ة ييظي  ، عيج  لي   ات أ ضي  عم  ال محي 
 يعمد  ، مسدنن   محيد  بدري اق يزخ   سمكيً  أكب  آخ  ش يط ييعميه  فيع ش يط ع  عبي ة

 .فيتح أخض  لي   ات أ ضي 
 
 
 

                                                           
   بيق  ى ه السجي ة عبي ة ع  جزئي  محفيظي  ف  متح  الفني  ببيسط  ياآلخ  ف  متحKuwait  . 

 م . ;97×  080ي  يمقيس الجزء المنشي  يالمحفيظ بمتح  المت  بيلتي
 م  . 790×  086أمي مقيس الجزء المحفيظ بمتح  بيسط  

 م .  :>Kuwait   089  ×0أمي مقيس الجزء المحفيظ بمتح  

http://www.jozan.net/oriental-rugs/AuctionInvent.asp?%20User=Bonhams%20270404&Item=1042
http://www.jozan.net/oriental-rugs/AuctionInvent.asp?%20User=Bonhams%20270404&Item=1042
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 ( 38)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .مستطي  شك   ي سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 . 0908 سن  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .أج ا بم ين  صنعت :مركز الصنـــع
 .س  001× 001 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Stuart Cary Welch, India Art and Culture , 1300-1900, p.153. 
  :الــوصـــــــــــــف

 السدددجي ة أ ضدددي  ممئدددت حيدددث األ ابيسددد  بزخدددي   السدددجي ة مددد  الجدددزء ىددد ا ُزخددد  
 ق نفد  لزىد ة  سد  الزخي   ى ه يقيا  ممتف ، نبيتي  يف يع يمتشيبك  مت اخم  نبيتي  بزخي  
 متعددد  ة ي يددد ات ي سدددي  الحجددد  صدددغي ة مسدددنن   محيددد  يأي اق الطبيعددد  عددد  تميمددديً  محدددي ة
 . الب   السنب  يأي اق التيليب زىي  يأشكي  السبع ك  يزى ة صغي ة يأزىي  البتالت

 أ ضدي  عمد  ياألبديض ياألصدف  ياإلسي  األخض  بيلمي  النبيتي  الزخي   ُنف ت يق 
 . أحم  لي   ات
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( 39)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .مستطي  شك   ي سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 النص  الثينى م   ،أكب  اإلمب اطي  عي  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 . (09ىد/01) الق  
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  ف  اإلمب اطي ي  بيلمصينع صنعت :مركز الصنـــع
 .س  1;0×  0:6 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

George Michell, The Majesty of Mughal Decoration, The Art and 

Architecture of Islamic India, Thames &Hudson, p.188. 
  :الــوصـــــــــــــف

 قياميددي يالمت اخمدد  الممتفدد  النبيتيدد  األ ابيسدد  بزخددي   السددجي ة مدد  الجددزء ىدد ا زخدد  
 السدديز أي اق ي سددي  البددتالت متعدد  ة يي يدد ات السددبع يكدد  يالخ شددي  الق نفدد  لزىدد ة  سددي 

 فدد  األصددف  المددي  الفنددي  اسددتخ   يقدد  ممتفدد ، نبيتيدد  فدد يع عمددى محميلدد  األزىددي  يجدديءت
 فد  ياألخضد  ياألز ق يالبند  ياألبديض األحم  المي  استخ   بينمي السجي ة أ ضي  زخ ف 
 .عمييي النبيتي  الزخي   تنفي 
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لوحة  (40)

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .م بع شك   ي سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. 0901/0901 سن ) (، :0ىد/00)   قال إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  ُصعنت مـادة الصنـــع:
 .الىي  بم ين  اإلمب اطي ي  الي ش ف  مصنيع  :مركز الصنـــع
 .بمن   أكسفي   بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  1>×6; :الـمــقـــــــــــــاس
 .أكسفي   بمتح  المتحف  الع ض م  التحف  تصيي  ت  :الـمـراجـــــــــــــــع
  :الــوصـــــــــــــف

 نبيتيدد  زخ فيدد  يحدد ات  سددي  قياميددي نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة مدد  الجددزء ىدد ا زخدد  
 بينيددي يدد بط البددتالت متعدد  ة يالي يدد ات السدديز يأي اق يالق نفدد  الخ شددي  ثمددي  مدد  مسددتقم 
 .يت اص  تنيغ  ف  مت اخم  نبيتي  ف يع

 المدددي  اسدددتخ   بينمدددي السدددجي ة أ ضدددي  زخ فددد  فددد  األحمددد  المدددي  الفندددي  اسدددتخ   يقددد 
 يجدديءت النبيتيدد  الزخددي   تنفيدد  فدد  ياألسددي  يالبندد  ياألصددف  ياألخضدد  ياألز ق األبدديض
 .الزخي   عمى الياقعي  إلضفيء كمحييل  األخض  بيلمي  النبيتي  الف يع

 
 
 
 



 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

44 

 

لوحة  (41)

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .م بع شبو شك   ي سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. 0901 سن ) (، :0ىد/00)    قال إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  ُصعنت مـادة الصنـــع:
 .الىي  م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .بمن   أكسفي   بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  1:×;9 :الـمــقـــــــــــــاس
 .أكسفي   بمتح  المتحف  الع ض م  التحف  تصيي  ت  :الـمـراجـــــــــــــــع
  :الــوصـــــــــــــف

  سدي  جينبيدو عمدى يحم  ألعمى ممت  نبيت  ف ع ب س  السجي ة م  الجزء ى ا زخ  
 يأي اق الق نف  ثمي  تحم  يف يع البتالت، ثنيئي  ي يقيت تحم  يف يع( الزنبق) زىي الميتس

 .الشك  ليزي  نبيتي 
 الكتدددي  خيددديط مددد  مصدددنيع  بش اشددديب السدددجي ة مددد  الجدددزء ىددد ا حيفددد  تنتيددد  كمدددي 
 .السجي ة لحميي 

 تنفيدد  فدد  ياألخضدد  ياألبدديض ياألصددف  ياألسددي  األحمدد  المددي  الفنددي  اسددتخ   يقدد 
 .السجي ة زخي  
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42 () لوحة 

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .الشك  منتظم  غي  سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00)   قال إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .الىي  بم ين  اإلمب اطي ي  بيلمصينع ُصنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س 60×  79 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- anciens tapis d'orient,friedrich sarre et d'industrie,deuxieme 

volume , pl.38. 

- Old oriental carpets , friedrich sarre and Hermann trenkwald, 

pl.38 . 
  :الــوصـــــــــــــف

 مد  يق يبد  محي ة يي ي ات نبيتي  ف يع  سي  السجي ة م  الجزء ى ا زخي   ف  نج 
 تميمدي يبعيد  محي  بشك  م سي  كبي  نبيت  لف ع  س  الجزء ى ا سيح  يمأ حيث الطبيع 

 . محي  شك   ات ي محي  ليزي  يأي اق ثالثي  نبيتي  أي اق ييحم  الطبيع  ع 
  نبيتي  أي اق ييحم  طبيع  بشك  م سي  نبيت  لف ع  س  أيضي السيح  ف  نج  بينمي
 . الطبيع  ف  يج ت كمي م سيم ( فصيص ثميني   ات) الفصيص متع  ة يي ي ات
 بددديلمي  أ ضدددي  عمددد  ياألخضددد  األصدددف  بددديلمي  النبيتيددد  الزخدددي   الفندددي   سددد  يقددد 
 .األحم 
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 (43)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطي  شك   ي سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00)   قال إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 بيلين  المغيل  اإلمب اطي   البالط بمصينع ُصنعت :مركز الصنـــع
 بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  98×  08 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- anciens tapis d'orient,friedrich sarre et d'industrie,deuxieme 

volume , pl.60. 

- Old oriental carpets , friedrich sarre and Hermann trenkwald, 

pl.60 .  

- Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the 

Mughal Era, The Metropolitan Museum of Art, New York, 

1998, p. 24. 
  :الــوصـــــــــــــف
 زىد ة بشدك  السديح  زُخ فدت بحيث ، نبيتي  زخي    ات سجي ة م  جزء التحف  تمث 

 ممئيددت حددي  فدد .  السددجي ة سدديح  ممئددت أنيددي المفتدد ض مدد  نبيتيدد  فدد يع منيددي يخدد ج كبيدد ة
 يي يددد ات زىدددي  قياميدددي األ ضدددي  عمددد  منثدددي ة  قيقددد  نبيتيددد  ب سدددي  السدددجي ة سددديح  أ ضدددي 
 بط يقدد  منفدد  ي قدديت خمسدد  مدد  مكددي  كبيدد  نبدديت  فدد ع نجدد  كمددي البددتالت متعدد  ة صددغي ة
 ىن سددي  زخددي    ات قيعدد ة عمدد  يزتكددز لعمددي   سدد  السددجي ة سدديح  أقصدد  يفدد  ، ياقعيدد 
 (. الين ي  المغيلي  العمي ة برعم ة الشبو ق يب)  ، ينبيتي 

 قدد  الزخددي   مدد  خدديل   فيددع شدد يط عدد  عبددي ة  اخمدد  إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط
 نبديت  فد ع ب سد  مزخد   األيسدط اإلطدي  جديء بينمدي.  لمسجي ة الخي ج  اإلطي  مع تشيبو

 .تع يشيت  ات مسنن   محي  أي اق يحم  متشيب 
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 األز ق يالمددي  السددجي ة أ ضددي  عمدد  قدد  العدديج  األبدديض المددي  الفنددي  اسددتخ   يقدد 
 األخض  بيلمي  المحي ة الكبي ة الزى ة ي سمت يالنبيتيت الف يع  س  ف  ياألحم  األ جيان 

 .الفيتح البن  بيلمي  التع يشيت  ات المسنن  ال محي  األي اق  ُسمت بينمي

 بيألعمدد ة الشددبو ق يددب البندد  بدديلمي  السددجي ة عمدد  الم سددي  العمددي  لددي  جدديء يكدد ل 
 .الين ي  المغيلي  العمي ة ف  ال خيمي 
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لوحة  (44)

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة م  أجزاء ثالث  :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطي  شك   ات متف ق  أجزاء ثالث  :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00)   قال إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .بيلين  اإلمب اطي ي  المصينع ف  صنعت :مركز الصنـــع
 The Frick-collection, New York .دد ب محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س 09× 68.8( جد س ،;0×01( ب س ، >×>0( أ :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Islamische kunst verborgene schätze, Ausstellung des museums 

fürislamische kunst,Berlin, 1986, pl. 301. 
  :الــوصـــــــــــــف

 العثمينيدد  الاللددو لزىدد ة  سدد  قياميددي نبيتيدد  بزخددي   السددجي ة مدد  األي  الجددزء زخدد  
 جدزءاً  الجدزء ىد ا فد  ند   كمي نبيتي ، ف يع يسط البتالت متع  ة يي ي ة ليزي  أي اق ي سي 
 نبيتيدد  أي اق ب سدد  اط افددو تنتيدد  نبدديت  فدد ع يحصدد  يالدد   لمسددجي ة الخددي ج  اإلطددي  مدد 
 .الزخ ف  م  خيليي   فيعي  ش يطي  يسط الشك  ليزي 

 يتيسطو حيث السجي ة سيح  منتص  م  جزءاً  يمث  السجي ة م  الثين  الجزء بينمي
 .نبيتي  يأي اق ب اع  تحم  نبيتي  ف يع  سي  بيي يحيط الق نف  لزى ة  س 

 يينتيدد  نبيتيدد ، فدد يع يسددط نبيتيدد  زخددي    ي السددجي ة مدد  الثيلددث الجددزء جدديء بينمددي
 .تميميً  السيبق اإلطي  مع متشيبو إلطي  ب س  أسف  م  الجزء
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 ( 45)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطي ي  بيي يحيط يسط  سيح ) م بع شك   ي سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. :0ىد/00)   قال إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 بيلين  اإلمب اطي ي  بيلمصينع صنعت :مركز الصنـــع
 .ببيسط  ال قيق  الفني  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:

 .س 061×  ;78 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter b.denny , oriental rugs , cooper hewitt museum p108 . pl.75. 
  :الــوصـــــــــــــف

 قياميدي نبيتيد  يأي اق زىدي  يحمدال  نبديتي  فد عي  بشك  سيحتو ف  الجزء ى ا ُزخ  
 . كرسي  قياع  البتالت خميسي  يأزىي  الخ شي  يثمي  ثنيئي  ي ق   سي 

 حيدث يأسدف  أعمد  مد  إطدي ات ثالثد  السدجي ة مد  الجدزء ى ا السجي ة بسيح  ييحيط
 بينمدي الزخدي   مد  خديل   فيدع شد يط عد  عبدي ة متشديبيي  يالخي ج  ال اخم  اإلطي  جيء
 فدد  خ شددي  يثمددي  الشددك  ليزيدد  أي اق يحمدد  نبدديت  بفدد ع مزخدد   األيسددط اإلطددي  جدديء

 . متبي ل  أفقي  يضعي 
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 (46)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (إطي ات ثالث  بيي يحيط) مثم  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. ;0ىد/00) الق   أيائ  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  ُصنعت مـادة الصنـــع:
 أي إي ا . بيلين  اإلمب اطي ي  بيلمصينع ُصنعت :مركز الصنـــع
 .ببي يس الميف  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  608×  680 :الـمــقـــــــــــــاس
 ،(الميف  بمتح  اإلسالمي  الفني  مجميع  م   يائع) كتيليج :الـمـراجـــــــــــــــع

 .001ص ، 0119 لمسييح ، العميي الييئ  ال ييض،
  :الــوصـــــــــــــف

 العصدد  إلدد  تعددي  التدد  المددثم  الشددك   ات النددي  ة السددجيجي  مدد  السددجي ة ىدد ه ُتعدد 
 الصددددفيي  التصددددييي  فدددد  السددددجيجي  مدددد  الشددددك  ليدددد ا نمددددي ج ييجدددد ت ، اليندددد   المغدددديل 
 أكشدي  ي الخيدي  ف ش ف  أي  الممكي  الع يش تغطي  ف  استخ مت ،فق  الين ي  يالمغيلي 
 . الح ائق

 صدددغي ة زىدددي  ب سدددي   يؤسددديي عنددد  تمتقددد  معينددديت برشدددكي  السدددجي ة سددديح  ُزخ فدددت
  سدد  قياميددي متعدد  ة نبيتيدد   سددي  بدد اخميي المعيندديت يتحصدد  ، الطبيعدد  عدد  نسددبييً  محددي ة
 يزى ة الق نف  يحبيت خ شي  يثمي  تع يشيت  ات مسنن   محي  أي اق تحم  نبيتي  لف يع
 . البتالت متع  ة يزىي  الخشخيش نبيت يثمي  السبع ك 

 بددو تحدديط محددي ة بط يقدد  منفدد  الصددميب عددي  زىدد ة برشددكي  معيندديت سددت  ُزخ فددت كمددي
 .  قيق  نبيتي  ف يع

 نقدديط بزخددي   مزخدد    فيددع شدد يط عدد  عبددي ة  اخمدد  إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط
 نبيتيد  زخدي    ات إتسديعيً  أكثد  يىدي األيسدط اإلطدي  يميدو متميسد  غي  متجيي ة مطميس 
 يأشدددكي  الشدددك  ليزيددد  يأي اق الحجددد  صدددغي ة ق نفددد  ثمدددي  يحمددد  نبددديت  لفددد ع  سددد  قياميدددي



 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

44 

 

 اإلطدددي  ييميدددو.  الين سددد  الطددديبع عمييدددي أضدددف  ممدددي الطبيعددد  عددد  تميمددديً  محدددي ة ي يقددديت
 . متميس  غي  مطميس  بنقيط مزخ    فيع ش يط ع  عبي ة يىي الخي ج 
 فدد  ياألخضدد  ياألسددي  ياألبدديض ياألز ق يالصددف  األحمدد  المددي  الفنددي  اسددتخ   يقدد 

 . السجي ة زخي   تنفي 
 :السجادة منشأة حول ُأثيرت التي اآلراء

 يلعدد  األصددم  يميطنيددي صددنيعتيي يمكددي  السددجي ة ىدد ه أصدد  حددي  كبيدد اً  جدد الً  أثيدد 
 : الميضيع ى ا ف   ك ت الت  اآل اء م 

 :األول الرآي
 . إي ا  بجنيب( قيل  شيقي  جي) م ين  تح ي اً  إي ا  صنيع  السجي ة ى ه أ 

 : الثاني الرآي
، ىدددد ات) مدددد ينت  فدددد  يتح يدددد اً  سددددي اخ   منطقدددد  فدددد  ُصددددنعت السددددجي ة ىدددد ه أ  يدددد  

 . لمسجي  تص ي اً  المنطق  م   أى  م  يىمي( يمشي 
 بيلعق ة) مصنيع  يى  السجي ة صنيع  ط يق  عم  إعتم ا السيبقي  ال آيي  م  يك 

 يقدد  الحبدد  عمميدد  إلسدد اع خيطددي  عدد  عيضدديً  خيدديط أ بعدد  عمدد  ُتمدد  عقدد ة يىدد ( جفتدد 
 . خ اسي  يمنطق  إي ا  ف  الط يق  ى ه انتش ت

 : الباحث رآي
 اإلمب اطي يد  المصدينع فد  ُصنعت يق  الين  ىي السجي ة ى ه منشية أ  يم  الم جح

 . الميال   عش  الثيم  الق   مطمع ف  الين ي  القي ة بشبو
 : اآلتية اآلثرية والقرائن األدلة عمي رآي في إعتمدت وقد

 المغديلى السدجي  صدنيع  فد  أيضي استخ مت سيبقيً  إلييي المشي ( جفت  عق ة) -5
 إثبديت عمد   ليد   لد  إعتبدي  يمكد  فال بكث ة المغي  أبيط ة عص  ف  الين  
 فددد  اسدددتخ مت مثممدددي الينددد  فددد  العقددد ة ىددد ه اسدددتخ مت فقددد .  السددديبقي  لمددد أيي 
 .إي ا 
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 المددي  ىدد ا صددبغ  يجددي  يعندد  يىدد ا الغدديمق النبيدد   المددي  السددجي ة عمدد  يغمددب -5
 .ىن   أص  م  يى ( ال ) بيس  يالمع يف 

 مع سيحتيي عم  النبيتي  العنيص  تيزيع يط يق  يأليانيي السجي ة زخي   تشيبو -5
 .  الفت ة لنفس تعي  الت  الين ي  السجيجي 

 ينبددددديت المسدددددنن  ال محيددددد  يالي قددددد  يالق نفددددد  الخ شدددددي  نبددددديت زخدددددي   ُنفددددد ت -5
 التحددد  عمددد  ع فتيدددي كمدددي يكددد ل  الين يددد  البيئددد  فددد  يجددد ت كمدددي الخشدددخيش
 .الين   المغيل  لمعص  تعي  الت  األخ   التطبيقي 
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 (47)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .إطي ي  بيي يحيط الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 . :0 الق   منتص  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .أج ا م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع

 .س  ::0×  691 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Kunst der Weltin den Berliner Museen , p.301 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 يضدع فد  متقيبمد ( صدفي  سدت ) النبيتيد  الحدز  مد  بصدفي  السجي ة سيح  زخ فت
 يتشديبو السدجي ة أعمد  مد  الثدين  الشد يط مدع السدجي ة أسدف  األي  الش يط تشيبو يق  أفق 

 المتيسدطي ، الشد يطي  أيضديً  يتميثد  أعمد  مد  الثين  الش يط م  أسف  م  الثين  الش يط
 يجدد ت التدد  النبيتدديت مدد  الع يدد  تضدد   ائعدد  فنيدد  ليحدد  السددجي ة ىدد ه فدد  الفنددي  لنددي يأخد ج
 عن  متشيبك  نبيتي  بتف يعيت ال اخم  اإلطي  يزخ   ، الخي ج م  الياف ة أي الين ي  البيئ 
 حمد اء أ ضدي  عمد  الخدي ج  اإلطي  زخ   بينمي ز قيء أ ضي  عم  الق نف  بثمي   ؤسيي
 الشددك  منتظمدد  غيدد  أشددكي  مدد  صددغي ة زخ فيدد  بيحدد ات الخددي ج  اإلطددي  زخدد   بينمددي

 سدديح  زخددي   نفدد ت بينمددي لمغييدد  ي قيقدد  الطبيعدد  عدد  محددي ة نبيتيدد  زخددي   بينيددي يفصدد 
 . اك  أحم  لي   ات أ ضي  عم  السجي ة
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لوحة  (48)

 نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (إطي ات بر بع  محيط  يسطى سيح ) مستطيم  مسيح   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 المغيلي  اإلمب اطي ي  عي  أياخ  ،( >0 ىد/06   )قال إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .بيلين 
 .يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الين  شمي  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 Piacenza, Malair collectionد ب محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  681× 781 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Ezna Milanesi, The Carpet, p.146 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 لي يددد ات  سددد  قياميدددي افقيددد  يضدددعي  فددد  نبيتيددد  حدددز  ب سدددي  السدددجي ة سددديح  زخ فدددت
 ي سدي  الطبيع  ع  المحي ة الس ي ألشجي  ي س  ليزي  نبيتي  أي اق ي سي  البتالت متع  ة

 .صغي ة شجي ات
 النبيتيدد  الزخددي   مدد   فيددع شدد يط عدد  عبددي ة  اخمدد  إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط

 تميمديً  الد اخم  اإلطدي  مدع لمسدجي  الثيلدث اإلطدي  تشديبو يقد  ممتد  نبيت  ف ع يسط ال قيق 
 مصدفيف  نبيتيد  حدز   سي  قياميي نبيتي  زخي    ي اتسيعيً  أكث  األيسط اإلطي  جيء بينمي
 .الزخي   م  خيل  خي ج  إطي  بيكمميي بيلسجي ة ييحيط افقي ، يضعي  ف 

  ات السدديح  فجدديءت السددجي ة ا ضددي  زخ فدد  فدد  ال اكندد  األلددي  الفنددي  اسددتخ   يقدد 
 ا ضدي  عمدى الزخدي   نف ت بينمي أسي  لي   ات األيسط اإلطي  يأ ضي   اك  أز ق لي 

 .يالبن  ياألبيض ياألصف  األحم  بيلمي  السجي ة
 .يأسف  أعمى م  السجي ة الش ا يب يتؤط 
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 (49)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .إطي ات يثالث  يسط  سيح  م  تتكي  الشك  م بع  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   م  األي  النص  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .كشمي  إقمي  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 Sotheby's Carpets from the j . Paul Getty Museum, New مكان الحفـــظ:

York city 
 .س   070×  016 :الـمــقـــــــــــــاس
 http://www.spongobongo.com/mughalp.htm :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

  ؤسدديي تتالقدد  نبيتيدد  برشددكي  مزخدد في  مفصصددتي  بجدديمتي  السددجي ة سدديح  زخ فددت
 أ ضدددي  عمددد  ال قيقددد  النبيتيددد  الزخدددي   انتشددد ت بينمدددي مفصدددص شدددك  فددد  المنتصددد  فددد 

 حبددديت مزخددد   صدددغي  إطدددي  السدددجي ة بسددديح  يحددديط ، الجيمددديت أشدددكي  خدددي ج السدددجي ة
 ثمي  بينيمي يفص  يمتشيبك  متصم  نبيتي  بزخي   األيسط اإلطي  زخ   بينمي ، السبح 
 الشدددد ا يب أ  ينالحددددظ ، الزخ فدددد  فدددد  الدددد اخم  مشدددديبو الخددددي ج  اإلطددددي  ينجدددد  ، ال مددددي 
 ياألبددديض األصدددف  منيدددي فيتحددد  السدددجي ة ىددد ه فددد  األلددديا  ينجددد  السدددجي ة أسدددف  تزخددد  

 . الفيتح ياأل زق الفيتح ياألخض 
 .األ ض عم  يبسط كبسيط يليست لمتعميق استخ مت السجي ة ى ه أ  الظ  ييغمب

                                                           
  :  يمكنني أ  نستنتج أ  ى ه السجي ة لمتعميق لمي يم 

 األليا  الفيتح  المنف ة بيي زخي   السجي ة . -5
 لسجي ة .الش اشيب الت  تيج  إل  جينب ياح  أسف  ا -5

الميا  الخي  الت  صنعت بيي السجي ة يخيص  الح ي  ، كمي ة أسيسي  مع الصي  يليست لمزخ ف   -5
 فحسب .

http://www.spongobongo.com/mughalp.htm
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 (50)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .إطي ات ثالث  بيي يحيط الشك  م بع  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالصي  القط  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .كشمي  إقمي  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .س  1>×  061 :الـمــقـــــــــــــاس
 http://www.spongobongo.com/em/em9704.htm :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 بزخي   السجي ة سيح  زخ فت فق  ، السيبق  السجي ة مع السجي ة ى ه زخ ف  تتشيبو
 ينالحدظ ، الشدك  منتظمتدي  غيد  جديمتي  السجي ة سيح  ييتيسط يمتشيبك  مت اخم  نبيتي 
 ييحديط( األ كدي  مد   كد  كد  فد  ي قد ) مسدنن   محيد  أي اق لمسدجي ة األ بع  األ كي  ف 

 نبيتيدد  زخدي    ي األيسددط اإلطدي  ثدد  النبيتيد  الزخدي   مدد  ضديق إطددي  اليسدط  بيلسديح 
 ثدد  ، البددتالت المتعدد  ة يالي يقدديت الخ شددي  زىدد ة قياميددي. بعضدديي مددع يمت اخمدد  متشدديبك 

 مدد  ياحدد  جينددب الشدد ا يب يتزخدد   ،  قيقدد  نبيتيدد  بزخددي   مزخدد   ضدديق خددي ج  إطددي 
 .السجي ة

 مدد  يقميدد  ياألخضدد  العدديج  ياألبدديض الفدديتح األصددف  المددي  السددجي ة عمدد  ييغمددب
 . األسي  يالمي  األحم  المي 

 
 
 

                                                           
  ق  ينسب البعض ى ه السجي ة إل  إي ا  خطر ، يخيص  إل  م ين  أصفيي  م  العص  الصفي  الثين ،يلكنيي

 الصفي  ، كترثي  إي ان  ياف  .سجي ة مغيلي  ىن ي  اإلص   ات زخي   يغمب عمييي الطيبع 

http://www.spongobongo.com/em/em9704.htm
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لوحة  (51)

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 بثالث  محيط  يسطى سيح ) مستطي  شك   ي سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (إطي ات

 .( :0ىد/00ق ب اي   09 ىد/01)   قال أياخ  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .اإلمب اطي   البالط بي ش صنعت :مركز الصنـــع
 .ببي يس الميف  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .مت  1;.6× 1;.0 :الـمــقـــــــــــــاس

  :الـمـراجـــــــــــــــع
Yves Mikaeloff, Great Carpets of  the World, p.202,fig. 180. 

  :الــوصـــــــــــــف

 معينديت أشدكي  مكيند  نبيتيد  فد يع م  متقيطع  خطيط برشكي  السجي ة سيح  ُممئت
 محيطدد  الصددميب عددي  لزىدد ة  سددي  قياميددي متشدديبي  نبيتيدد  زخ فيدد  يحدد ات بدد اخميي تحصدد 
 عددددي  زىدددد ة يأسددددف  أعمدددى نجدددد  تع يشدددديت،  ات صددددغي ة  محيددد  أي اق تحمدددد  نبيتيدددد  بفددد يع

 .الصيني  الميتس لزى ة  س  الصميب
 فدد يع  سددي  قياميددي نبيتيدد  زخددي   عدد  عبددي ة  اخمدد  إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط

 المددي  الفنددي  اسددتخ   يقدد  تع يشدديت،  ات  محيدد  يأي اق خ شددي  ثمددي  تحمدد  ممتفدد  نبيتيد 
 .السجي ة زخي   تنفي  ف  ياألبيض ياألصف  األحم 
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 (52)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (بإطي ي  يمحيط  يسط  سيح ) الشك  مستطيم  سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( ;0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .بيلين  اإلمب اطي ي  بيلمصينع صنعت :مركز الصنـــع
 .بفيني يالصنيع  الف  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  ;;×  98 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- Ernst J.Grube , The World Of Islam, Hill, Book Company, Pl.88. 
 .61: شك  الفني ، أطمس حس ، زك  -

  :الــوصـــــــــــــف

 البدتالت س اسدي  يي يد ات الميتس زى ة يقياميي نبيتي  بزخي   السجي ة سيح  زخ فت
 يمتقيبمد  مفصصد  جيميت  اخ  النبيتي  الزخي   يضعت يق  الشك ، كرسي  نبيتي  يأي اق
 نبيتيدد  زخددي   بددو شدد يط السددجي ة بسدديح  ييحدديط بدد يعًي، زخ فيدديً  شددكالً  لتعطدد   ؤسدديي عندد 
 أشددكي  بينيددي تحصدد  متشدديبك  نبيتيدد  بزخددي   يزخدد   لمسددجي ة الخددي ج  اإلطددي  ثدد   قيقدد 

 .مفصص  جيميت
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 (53)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .إطي  ب ي  م بع شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. 0981) سن  ،( :0 ىد/00) الق   منتص  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .بمن   يألب ت فيكتي يي بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  1>×  1;0 :الـمــقـــــــــــــاس
Victoria & Albert Museum, Indian Embridery :الـمـراجـــــــــــــــع  ، Fig.55. 

  :الــوصـــــــــــــف

 مدع يمتنيسق  متنيغم  فيزات أشكي  م  تنبثق ينبيتيت زىي  برشكي  السجي ة زخ فت
 الكرسدددي  القياعددد   ات األزىدددي  السدددجي ة زخدددي   أىددد  مددد  يلعددد  ، تدددي  تيافدددق فددد  بعضددديي
 . يالتيليب السبع ك  يز ى ة يالخ شي  الق نف  يزى ة البتالت متع  ة ياألزىي 

 تنيظ  ف  الزخ في  اليح ات تك ا  ىي السجي ة ى ه ف  النظ  يمفت مي أى  م  يلع 
 الفنددي  حدد ص فقدد  ، اليندد   المغدديل  الزخ فدد  األسددميب فدد  مددرلي  غيدد  يىدد ا تددي  يتميثدد 
 يالجد ي  ، المكد  ة الزخ فيد  ياليحد ات الممم  ع  يالبع  التك ا  ع   عم  الين   المغيل 
 محددي ة نبيتيدد  زخددي   اعتبي ىددي ييمكدد  الفدديزه يجددو عمدد  نقشددت التدد  الزخ فدد  أيضددي بيلدد ك 
 النيضددد  عصددد  فددد  المحدددي ة النبيتيددد  بيلزخدددي   الشدددب  ق يبددد  الطبيعددد  عددد  شددد ي اً  تحددديي اً 
 .  األي بي 

 الىددي  بم يند  الممكد  الدبالط مصدينع فد  زخ فددت السدجي ة ىد ه أ  ن جدع يجعمندي ممدي
 . الين ي  المغيلي  الفني  عم  األي بي  الترثي ات تيغ  بع   :0 الق   آياخ  ف 
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 (54)لوحة 

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .خي ج  إطي  بيي يحيط مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 بمن   يألب ت فيكتي يي بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  98×  0:1 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

 .;0:شك  الزخ في ، الفني  أطمس حس ، زك  -
- ERNST J.GRUBE , THE WORLD OF ISLAM, HILL, BOOK 

COMPANY , NEW YORK , PL. 89. 
  :الــوصـــــــــــــف

 جدديميي  مكدديني  جيانبيددي عندد  متميسدد  بيضددييي  جيمدديت أشددكي  السددجي ة سدديح  تمددأ
 مدد  بيلع يدد  الدد اخ  مدد  الجيمدديت زخ فددت يقدد  ، السددجي ة سدديح  منتصدد  فدد  بيضددييتيي 
 كمددي ، المسددنن  ياألي اق النبيتيدد  يالفدد يع الشددك  المحددي ة النبيتيدد  كدديألي اق النبيتيدد  الزخددي  

طدددي  الجيمددديت بدددي  الفي غددد  المسددديحيت بممدددئ الفندددي  عنددد   ، النبيتيددد  بددديألي اق السدددجي ة يا 
 .متع ج  نبيتي  بف يع السجي ة إطي  يزخ  

 الزخ فدد  ييحدد ة التكدد ا  عدد  اليندد   المغدديل  الفنددي  بعدد  أيضدديً  بيلمالحظدد  يالجدد ي 
 . األخ   ع  مختمف  نبيتي  زخ في  جيم  ك   اخ  ف  أ  فنج 
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لوحة  (55)

 . نبيتي  زخي    ي سجي ة م  جزء :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطي  شبو سجي ة م  جزء :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0 ىد/00) الق   م  األي  النص  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الين  شمي  فى اإلمب اطي ي  الفني  بيلي ش صنعت :مركز الصنـــع
 .نيييي   فى المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  06.6×67.6 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Master piaces in the metropolitan museum of art ,new York.p.263. 
  :الــوصـــــــــــــف

 ألشدجي  تكدي  مي أق ب كثيف  أي اق تحم  شج ة ب س  السجي ة م  الجزء ى ا زخ  
 األي اق تحمد  يىدى الفد يع يجديءت كبيد ة بياقعيد  الشج ة سيق ع  الفني  عب  حيث ال لب
 بقيددد  فدددى األيسددد  الجيندددب يكدددي  أ  المفتددد ض يمددد  لمشدددج ة األيمددد  الجيندددب عمدددى الكثيفددد 
 .الط يق  بنفس مزخ   السجي ة

 البندددى بددديلمي  يالفددد يع السددديق  سدددمت حيدددث بياقعيددد  الزخدددي   عددد  الفندددي  عبددد  يقددد 
 يحدد ىي الي قدد  عدد يق  سدد  خددال  مدد  الياقعيدد  الفنددي  أبدد ز كمددي األخضدد  بدديلمي  ياألي اق
 .    األحم  بيلمي  السجي ة أ ضي  لينت بينمي األسي  المي  م  بقمي  الخي جى
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لوحة  (56)

 . نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (إطي ات ثالث  بيي يحيط يسطى سيح ) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   م  األي  النص  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .بيلين  اإلمب اطي ي  الفني  بيلي ش صنعت :مركز الصنـــع
 .نيييي   فى المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  0:1×071 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/indian-

rug-4065.html 
  :الــوصـــــــــــــف

 الحجدد  كبيدد ة  مددي  لحبدديت  سدد  قياميددي نبيتيدد  زخددي   ب سددي  السددجي ة سدديح  زخ فددت
 نبيتيددد  فددد يع ب سدددي  السددديح  ممئدددت كمدددي ، التع يشددديت  ات السددديز يأي اق خ شدددي  يثمدددي 
 يأي اق السبع ك  يأزىي  صغي ة الشك  ليزي  يأي اق البتالت متع  ة ي ي ات تحم  صغي ة
 صددغي  بحجدد  الزخددي   ىدد ه نفدد ت يقدد  كرسددي  قياعدد   ات يأزىددي  النسدد ي  يزىددي   محيدد 
 .السجي ة سيح  أ ضي  فى منثي ة

 نبيتيدد  بزخددي   مزخدد في   فيعددي  شدد يطي  مدد   اخمددى إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط
 جددديء بينمدددي ، تميمدددي الددد اخمى اإلطدددي  مدددع الخدددي جى اإلطدددي  تشددديبو يقددد  يمتشددديبك  مت اخمددد 
 نبيتيد  فد يع  سدي  قياميدي يمت اخم  متشيبك  نبيتي  زخي    ي إتسيعيً  أكث  األيسط اإلطي 
 .يأسف  أعمى م  السجي ة الش ا يب يتؤط  ، الخ شي  يأزىي  الصميب عي  أزىي  تحم 

 زخددددي   تنفيدددد  فددددى ياألحمدددد  يالبنددددى ياألبدددديض الب تقدددديلى المددددي  الفنددددي  اسددددتخ   يقدددد 
 . السجي ة

http://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/indian-rug-4065.html
http://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/indian-rug-4065.html
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لوحة  (57)

 .نبيتي  زخي    ات سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطي ات أ بع  بيي يحيط يسطى سيح ) الشك  مستطيم  سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0 ىد/00) الق   م  األي  النص  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .بيلين  اإلمب اطي ي  الفني  بيلي ش صنعت :مركز الصنـــع
 .يي   بنيي  المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  001×061 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-

Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design 

  :الــوصـــــــــــــف

 أيضدديع فددى نبيتيدد  فدد يع  سدد  قياميددي نبيتيدد  زخددي   ب سددي  السددجي ة سدديح  زخ فددت
 يالتيليدب الق نف  يأزىي  الشك  ليزي  يأي اق السبع ك  أزىي   سي  بعضيي يتحم  مختمف 

 مدد  زخددي    ات ضدديق  اخمددى إطددي  السددجي ة بسدديح  ييحدديط ، البددتالت متعدد  ة يي يدد ات
 بفد ع مزخد   األيسدط اإلطدي  جديء بينمي ، تميمي معو الثيلث اإلطي  تشيبو يق  متع ج خط

 مدد  خديلى شدد يط الخدي ج مدد  السدجي ة ييددؤط  ، يالق نفد  الصددميب عدي  أزىددي  يحمد  نبديتى
 .السجي ة لحميي  الزخي  
 .السجي ة زخ ف  فى ياألخض  ياألبيض ياألصف  ياألسي  األحم  الفني  استخ   يق 

http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
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 سجاجيدالصالة -2
 فيمدي (Prayer Rugs  الصدالة سدجيجي ) بيسد  يالمعد ي  السدجي  مد  النيع ى ا يج 

 فدد  السددجي  مدد  الندديع ىدد ا ييعتمدد  ، اليندد   المغدديل  العصدد  فدد  سددجي  مدد  اليندد  انتجتددو
 ، السدجي  أندياع بقيدو عد  يميدزه الزخ فد  فد  أسيسد  كعنصد ( المحد اب شك ) عم  زخ فتو
 : أمثمتو م  يلع 
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 (58)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطيم  الشك  معقي ة بعق  ميتي  صالة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( 09 ىد/01) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . يالقط  يالح ي  اليب   الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:

 .اإلمب اطي ي  الفني  بيلي ش صنعت :مركز الصنـــع
 Textile Museum Washington ف  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  9:×  6: :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-

Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design 
  :الــوصـــــــــــــف

 مدد  السددجي ة سدديح  خمددت حيددث الصددالة سددجيجي  فدد  ف يدد اً  شددكالً  السددجي ة ىدد ه تمثدد 
 العقد  شدك  مكينديً  األ بعد  الجياندب مد  بيلسجي ة يحيط ال   اإلطي  زخ   بينمي الزخي  
 يأزىدي  ممتييد  نبيتيد  يفد يع ثالثي  أي اق قياميي يمت اخم  متشيبك  نبيتي  بزخي   ،الميتي 
 . البتالت متع  ة

 إطدي  ف  الزخي   نف ت بينمي لزخي ف  كر ضي  الفيتح األصف  المي  الفني  ياستخ  
 . األسي  بيلمي  السجي ة

 ب ايدددد  فدددد  الب ائيدددد  الزخددددي    ات الصددددالة لسددددجيجي  ينمي ًجدددد السددددجي ة ىدددد ه يتعتبدددد 
 . ل  بع  تطي ت يالت  ،  09 الق   ف  الين   المغيل  العص 

 

http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
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 (59)لوحة 
 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .مستطي  شك   ات صالة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( ;0/ ىد00) الق   أي ( :0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  بم ين  صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  8:×  088 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-

Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design 
  :الــوصـــــــــــــف
 لمحدد اب  سدد  السددجي ة سدديح  أسددف  فدد  فنجدد  ، مدد بعي  إلدد  السددجي ة سدديح  قسددمت

 ، محددي ة  قيقدد  نبيتيدد  زخ فدد  ب اخمددو مزخدد   الشددك  منددتظ  غيدد  مفصددص عقدد  عدد  عبددي ة
 ، منتظمد  غي  يضعي  ف  منثي ة مسنن   محي  بري اقكيشت  عق  المح اب  زخ فت بينمي
 .الصيني  الميتس لزى ة  س  المح اب عق  ييعمي

 مددع تتشدديبو ال قيقدد  النبيتيدد  الزخددي   مدد   فيددع شدد يط المفصددص العقدد  شددك  ييددؤط 
 .لمسجي ة السفمي  بيلسيح  يحيط ال   ال فيع اإلطي 

 المديتس زىد ة ييعمديه مفصدص عقد  مد  أخد  لمح اب  س  فنج  السجي ة أعم  ف  أمي
 سدديح  فد  الزخددي   حيدث مد  السددجي ة أسدف  الميجددي  المحد اب مدع اختمدد  يلكد  الصديني 
 ال محيدد  ياألي اق النخيميدد  المدد ايح  سددي  يقياميدي أكب مسدديح  ىنددي فنجدد ىي ال اخميدد  المحد اب
 .المتقيبم  النبيتي  يالف يع

 .لمغيي  صغي ة نبيتي  بزخي   مزخ    اخم  كإطي   فيع ش يط بيلمح اب ييحيط
 صغي ة  يائ  أشكي  ع  عبي ة بزخي   الم بعي  خي ج السجي ة أ ضي  زخ فت بينمي

 خدي ج  إطدي  بيلسدجي ة ييحديط الشك ، محي ة نبيتي  زخي   مكين  مطميس  نقيط ب اخميي
 .ج اً   قيق  نبيتي  بزخي   مزخ  

http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
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 ( 60)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطي ات ثالث  بيي يحيط يسط  سيح ) مستطيم  صالة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00)   قال إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالقط  الصي  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .الين ي  القي ة لشبو التيبع كشمي  بإقمي  مصنيع  :مركز الصنـــع

 .لمفني  بي ابست متح  مكان الحفـــظ:
 .س   081×  017 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Kntted rugs from india eastern – Turkestan, china, Tibet and Europe, 

1980. pl.1. 
  :الــوصـــــــــــــف
 فصيصدددو تنتيددد  مفصدددص شدددك   ات محددد اب عقددد   سددد  أعمددد  مددد  السدددجي ة يدددؤط 

 شددددك   ات معمددددق صددددغي  لقندددد ي   سدددد  أعدددداله مدددد  يتدددد ل  صددددغي ة نبيتيدددد  ي يقدددديت برشددددكي 
 المغيل  السجي ة ف  الني  ة النمي ج م  ى ا يلع ) متشيبك  نبيتي  زخي   يعميو مخ يط 
 عمدد  العقدد  يي تكددز يمت اخمدد  متشدديبك  نبيتيدد  يخددي   المحدد اب عقدد  جددينب  يعمدد ( اليندد  
 نج  كمي ، السجي ة سيح  برسف  متصم  بقيع ة محي تي  س ي شج تى شك  عم  عمي ي 
 متعددد  ة يي يدد ات زىدددي  تحمدد  أسدددف  مدد  السدددجي ة سدديح  منتصددد  فدد  نبيتيددد  فدد يع ثالثدد 

 خيليدد   لدد  عدد ا فيمددي السددجي ة سدديح  جدديءت بينمددي كرسددي  قياعدد   ات نبيتيدد  يأي اق البددتالت
 .الزخي   م  تميميً 

 نبددديت  لفددد ع  سددد  قياميدددي نبيتيددد  زخدددي    ات  اخمددد  إطدددي  السدددجي ة بسددديح  ييحددديط
 مسدديحتو حيدث مد  الخدي ج  اإلطدي  مدع تشديبو يقد  ، الحجد  صدغي ة ي يد ات يحمد  متعد ج
 .يزخي فو

 ي يد ات تحمد  نبيتيد  فد يع  سدي  قياميدي نبيتيد  زخي    ي األيسط اإلطي  جيء بينمي
 .محي ة نبيتي  يزخي   صغي ة
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 (61)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .م بع شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .شيىجيي  اإلمب اطي  عص  فى(  ;098 : ;090)سن  إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  بخييط يميشيه يالصي  القط  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .الىي  م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  متح  مكان الحفـــظ:
 .س  010× 087 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- Ulrich schurmann , oriental carpets india and Pakistan,  p.228. 
 النيض  مكتب  ، اإلسالمي  يالفني  اآلثي  ، الحيفظ عب  عطي  هللا عب  -

 .، كتيليج الميحيت0ط،   :011 ، القيى ة المص ي ،
  :الــوصـــــــــــــف

 مندو تخد ج مفصدص عقد  شدك  أعم  م  يؤط ه مح اب بشك  السجي ة سيح  زخ فت
 العقد  أسدف  السدجي ة سديح  يزخ فدت الصديني ، المديتس بزىد ة أعاله ف  يتنتي  نبيتي  أي اق

 زىدد ة تشددبو يزخ فدد  مسددنن   محيدد  أي اق أشددكي  جينبيددي عمدد  يخدد ج شددج ة بشددك  المفصددص
 كرسي  نبيتي  ي ق  يحم  نبيت  ف ع يمث   س  أسف  م  الشج ة جينب  يعم  الشمس، عبي 

 . الشك 
 نجد  المحد اب عقد  كيشدو جينب  عم  السجي ة سيح  أعم  ف  المح اب إطي  يخي ج

 . يالق نف  الخ شي  بثمي  متصم  نبيتي  ف يع قياميي نبيتي  زخي  
 بدي   قيقد  نبيتيد  بزخدي   زخد فتي  فدت  لمسجي ة يالخي ج  ال اخم  اإلطي  تشيبو يق 
 متعدد  ة ي قدد  بيددي يتصدد  نبيتيدد  بددرف ع مزخدد   األيسددط اإلطددي  جدديء بينمددي  فيعددي  شدد يطي 
 ياألز ق األحمدددد  المددددي  الفنددددي  فيسددددتخ   األلددددي  عدددد  أمددددي الشددددك  كرسددددي  يأي اق البددددتالت
 .ياألخض  يالعيج 



 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

555 

 

 (62)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطي  شك   ات صالة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. 0908 سن ) (، :0ىد/00) الق   إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:

 .الىي  بم ين  الفني  الي ش فى صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيييي   المت يبيليتي  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  6;×  0:1 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Stuart Cary Welch, India Art and Culture , 1300-1900, p.138. 
  :الــوصـــــــــــــف

 أسدف  فد  فنجد  الين يد ، المغيليد  الصدالة لسدجيجي   ائعديً  نمي جديً  السدجي ة ى ه تعتب 
 ثمددد ة شدددك  يعميىدددي األ ضدددي  يشدددبو مدددي عمددد  منثدددي ة صدددغي ة ينبيتددديت زىدددي  السدددجي ة سددديح 

 ي قدد  بشددك  يتنتيدد  جينبييددي عمدد  نبيتيدد  أي اق تحمدد  نبيتيدد  فدد يع منيددي ينبثددق الخ شددي 
 تحمد  صغي ة نبيتي  ف يع نج  السجي ة أسف  ف  الخ شي  ثم ة جينب  يعم  محي ة نبيتي 

 .البتالت متع  ة نبيتي  ي يقيت
 زىد ة بشدك  أعداله فد  ينتيد  مفصدص عقد  السدجي ة سديح  فد  الزخدي   ى ه ييؤط 

 الي يقديت قياميي نبيتي  بزخي   المح اب عق  خي ج المسيح  يزخ فت صغي ة صيني  ليتس
 .البتالت س اسي 
 فد  زخ فيدي  شد يطي  ينجد  ال قيقد  النبيتي  الزخي    ات الخي ج  السجي ة إطي  ث 

 . الصغي ة النبيتي  يالي يقيت النخيمي  الم ايح  سي  قياميي السجي ة يأسف  أعم 
 األصددددف  يالمددددي  السددددجي ة أ ضددددي  زخ فدددد  فدددد  األحمدددد  المددددي  الفنددددي  اسددددتخ   يقدددد 
 .النبيتي  يالف يع األي اق زخ ف  ف  يالبن  ياألخض 
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 ( 63)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ثالث  بيي ييحيط يسط  سيح  مستطي  شك   ات صالة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .إطي ات

 .( :0ىد/00)   قال إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  بخييط يميشيه يالقط  الصي  م  ُصنعت مـادة الصنـــع:

 .الىي  بم ين  اإلمب اطي ي  بيلمصينع ُصنعت :مركز الصنـــع
 .خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س   011×  088 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Walter b.denny , oriental rugs , p.109 . pl.75 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 مدد  جينبيددو يعمدد  متعدد ج نبدديت  فدد ع مدد  مفصددص عقدد  شددك  السددجي ة سدديح  يددؤط 
 .ثالثي  ي ثنيئي  نبيتي  يأي اق الشمس عبي  زىي  يحمال  نبيتي  ف عي  الخي ج

 متعد  ة يي يد ات أزىدي  يأشدكي  صدغي ة حشيئش السجي ة سيح  أ ضي  ف  نج  بينمي
 أي اق يحمدال  صدغي ي  نبديتي  فد عي  السدجي ة سديح  أ ضدي  جدينب  م  ييخ ج ، البتالت
 كبيدد  نبدديت  فدد ع السددجي ة سدديح  أ ضددي  منتصدد  مدد  ييخدد ج التددبالت متعدد  ة يزىدد ة نبيتيدد 
 مسدنن   محيد  أي اق الفد يع تحمد  حيدث جيانبد  مد  جيندب كد  فد  نبيتيد  فد يع ست  يحم 
 . صغي ة فصيص ب اخمو مست ي  ق ص ع  عبي ة الشمس عبي  زى ة يثمي 

 عنددد  متميسددد  بيضدددييي  أشدددكي  عددد  عبدددي ة  اخمددد  إطدددي  السدددجي ة بسددديح  ييحددديط  
 الخدي ج  مدع الد اخم  اإلطدي  تشديبو يقد  فصديص أ بعد   ات ي يد ة  س  يب اخميي  يؤسيي
 . تميميً 

 قياميدي نبيتيد  بزخدي   يمزخد   إتسديعي أكثد  لمسدجي ة األيسدط اإلطدي  جديء بينمدي   
 . كرسي  قياع   ات البتالت متع  ة يزىي  نبيتي  أي اق ييحم  ممت  نبيت  ف ع  سي 



 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

554 

 

 يالمدددي  السدددجي ة سددديح  أ ضدددي  عمددد  فدد  الفددديتح البنددد  المدددي  الفندددي  اسدددتخ   يقدد    
 لي   ات األيسط اإلطي  أ ضي  جيءت بينمي يالنبيتيت األزىي   س  ف  ياألخض  األحم 
 اإلطددي  أ ضددي  عمدد  النبيتيدد  الزخددي    سدد  فدد  ياألخضدد  األبدديض المددي  ياسددتخ   أحمدد 

 . األيسط
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 )    64) لوحة

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات بثالث   محيط  سيح ) صالة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (. 0971-0961) (، :0ىد/00)   قال إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة مـادة الصنـــع:
 (.إطي ات بثالث   محيط  سيح ) صالة سجي ة :مركز الصنـــع

 The Khalili Colllection بد محفيظ  الحفـــظ:مكان 
 .س  080× ;> :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

J.M. Rogers, The Arts of Islam, Master Pieces from the Khalili 

Collection, 2010,Thames & Hudson,P.336. 
  :الــوصـــــــــــــف
 ييمدأ. متعد ج نبيت  بف ع م سي  ثالث  عق  م  مح اب ب س  السجي ة سيح  زخ فت

 الزخ فدد  فدد  متمدديثمي  جددزئي  إلددى السددجي ة يقسدد  نبدديت  لفدد ع  سدد  المحدد اب أسددف  السدديح 
 نبيتيددد  ألي اق ي سددد   متفتحددد  خ شدددي  لثمدددي   سددد  النبددديت  الفددد ع جدددينب  عمدددى نجددد  حيدددث
  سددد  السدددجي ة سددديح  أسدددف  فددد  الكبيددد ، النبددديت  الفددد ع جدددينب  عمدددى تع يشددديت  ات مسدددنن 
 يعمدى. البدتالت متعد  ة متفتح  يأزىي  نبيتي  ألي اق  س  منيمي ك  يحم  صغي ي  لف عي 
 ييدؤط  خ شدي ، ثمدي  تحمد  مت اخمد  نبيتيد  لفد يع  سد  الخدي ج مد  المحد اب عقد  جينب 
 .ثالثي  نبيتي  ي ق   س  أعمى م  المح اب عق 

 لزىد ات  سد  قياميدي محي ة نبيتي  ب سي  مزخ    اخم  إطي  السجي ة بسيح  ييحيط
 يقدد . الحجدد  صددغي ة الصددميب عددي  لزىدد ة  سدد  يسددطيي فدد  تحصدد  متقيبمدد  البددتالت ثالثيدد 
  ي األيسدط اإلطدي  جديء بينمدي تميمدًي، الد اخم  اإلطدي  مدع لمسدجي ة الخي ج  اإلطي  تشيبو

 ثنيئيدد  نبيتيدد  أي اق يحمدد  متعدد ج نبدديت  لفدد ع  سدد  قياميددي يمت اخمدد  متشدديبك  نبيتيدد  زخددي  
 .البتالت خميسي  الصيني  الميتس لزى ة ي س 

 الب تقددديل  المدددي  الفندددي  اسدددتخ   يقددد  يأسدددف ، أعمدددى مددد  السدددجي ة الشددد ا يب يتدددؤط 
 .السجي ة زخ ف  ف  ياألخض  ياألبيض
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 (65)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ثالث  بيي يحيط يسط  سيح  م  تتكي ) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.إطي ات

 .( :0ىد/00) الق   م  الثين  النص  إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 الح ي  يخييط الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 اإلمب اطي ي  الفني  الي ش فى صنعت :مركز الصنـــع
 .بمن   يألب ت فيكتي يي متح  ف  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 . Barbara Brend, Islamic Art, p.224 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 الحجدد  صددغي ة زىدد ة ب سدد  أعدداله فدد  ينتيدد  مفصددص محدد اب بشددك  السددجي ة زخ فددت
 أي اق إلدد  ييتفدد ع السددجي ة سدديح  أسددف  مدد  يخدد ج كبيدد  نبدديت  فدد ع السددجي ة سدديح  ييمددأ
( النسد ي  لزىد ة  سد  الشدك  ىد ا كدي  ي بمدي) الطبيع  ع  محي  شك   ات  خميسي  نبيتي 
 . صغي تي  لشج تي   سمتي  ييج  الكبي  النبيت  الف ع جينب  يعم 

 بسديح  ييحديط ، صدغي ة أزىدي   سدي  المفصدص العقد  خدي ج السدجي ة أ ضدي  يتم ء
 مسديح  أكبد  األيسدط اإلطدي  جديء بينمدي ال قيقد  النبيتيد  الزخدي   م  ضيق إطي  السجي ة

 لإلطدددي  تميمددديً  متشددديبو لمسدددجي ة الخدددي ج  اإلطدددي  يجددديء صدددغي ة أزىدددي  برشدددكي  يمزخددد  
 . ال اخم 

 . عيج  أبيض لي   ات أ ضي  عم  ياألحم  األخض  بيلمي  الزخي   نف ت
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 (66)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  لمتعميق يالزين  سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطي  شك   اتلمتعميق يالزين   سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .جيي  شيه عص فى  (، :0 ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .يالح ي  يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .الىي  م ين  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .س  98×  0:1 :الـمــقـــــــــــــاس
 http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 الددبالط فدد  فنددي  ب يشددو الم سدديم  الفنيدد  الميحدد  تشددبو الزخددي    ائعدد  صددالة سددجي ة
 ط فيدو عند  ينتيد  مفصدص عقد  ىيئد  عم  مح اب شك  السجي ة زخ ف  قيا  األمب اطي  

 األي اق منددو تخدد ج نبدديت  فدد ع السددجي ة سدديح  ييزخدد   مقميبدد  لدديتس زىدد ة ب سدد  أسددف  مدد 
 يزىدد ة قمدديالً  مفمطحدد  ال محيدد  يالي قدد  الشددك  الميزيدد  النبيتيدد  الي قدد  يمنيددي ياألزىددي  النبيتيدد 
 يعمد  ، الين يد  المحميد  البيئد  م  لطيئ   س  النبيت  الف ع فيق ييق  يالخ شي  التيليب
 .البتالت متع  ة أزىي  يحمال  صغي ا  ف عي  النبيت  الف ع ى ا جينب 

 ييتشديبو مطميسد  نقديط بزخدي   مزخد   ضديق  اخم  إطي  السجي ة بسيح  ييحيط
 تحصدد  متصددم  نبيتيدد  بفدد يع األيسددط اإلطددي  زخدد   بينمددي الخددي ج  اإلطددي  الزخددي   فدد 
 .البتالت متع  ة زى ات بينيي

 الق نفدد  بثمددي  مزخدد في  أفقيددي  شدد يطي  مدد  مكيندد  زخ فدد  السددجي ة أعمدد  فدد  ينجدد 
 .التيليب يأزىي  البتالت متع  ة يزىي  محي ة نبيتي  يف يع

 تصدددددييي  أللددددديا  تميمددددديً  مشددددديبي  ألددددديا  الفندددددي  اسدددددتخ   فقددددد  لألددددديا  بيلنسدددددب  أمدددددي
 (.يالبن  ياألبيض ياألصف  ياألخض  العيج  يالمي  الفيتح األحم ) يمنيي المخطيطيت

http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm
http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm


 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

555 

 

 : يمي ما نستنتج أن يمكننا السجادة هذه دراسة خالل ومن
 (  ;098 - ;090) جيي  شيه السمطي  عي  ف  صنعت أنيي -5
 . الفت ة تم  ف  الىي  بم ين  اإلمب اطي ي  المصينع ف  صنعت أنيي -5

 . جيي  شيه عي  ف  الممكي  الم اس  فنين  أح  ي  عم  صنعت أنيي -5

 . لمصالة تستخ   يل  الممك  البالط  اخ  يالتعميق لمزين  استخ مت أنيي -5

 . الين   المغيل  العص  ف  الح ي ي  السجيجي  نمي ج أ يع م  -4

 ب سدي  المزخ فد  ات  سي  المحي يدب  سجيجي مل الف ي ة النمي ج م  السجي ة تع  -4
 . طيي 
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 (67)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  لمتعميق يالزين  سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطي ات ثالث بيي يحيط يسط  سيح ) مستطي  شك   ات سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( ;0ىد/00) الق   إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .يالصي  الح ي  م  صنعت الصنـــع:مـادة 
 .كشمي  إقمي  ف  صنعت :مركز الصنـــع
 .خيص  بمجميع  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س   :7×  6> :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-

museum-of-art-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-

iran-central-asia-and-later-south-asia-part-v/ 
  :الــوصـــــــــــــف
 مندتظ  غيد  نبديتى فد ع مد  مفصدص عقد   ات محد اب بشك  السجي ة سيح  زخ فت

 شددج ة منيدي يخد ج األي بد  النسددق عمد  فديزة شدك  السدجي ة سدديح  أسدف  فد  ينجد  ، الشدك 
 الحيدية شدج ة جدينب  عمد  فنجد  يمتمديثمي  متسديييي  قسدمي  إلد  السدجي ة تقسد  حيدث حيدية

 ال محيد  ياألي اق الخ شدي  يزىد ة البدتالت متعد  ة ياألزىي  النبيتي  يالف يع النبيتي  األي اق
 مد  لطديئ ي   سد  أعمد  مد  الحيدية شدج ة جينب  عم  ينج  الصيني  الميتس يزى ة المسنن 
 .محي ة بط يق  م سيمي  الين ي  البيئ 

 تبي ليد  يضدعي  فد   قيقد  نبيتي  بزخي   مزخ   ضيق  اخم  إطي  بيلسجي ة يحيط
 اإلطددي  زخددي   جدديءت بينمددي الخددي ج  اإلطددي  مددع الدد اخم  اإلطددي  زخددي   تشدديبيت يقدد 

 بينيمدي ييفص  البتالت خميسي  ي يقيت مع تبي لي  يضعي  ف  البتالت ثالثي  ي يق  قياميي
 .السجي ة يأسف  أعم  الش ا يب يتزخ   البعض بعضيي مع متصم  نبيتي  أي اق

 األزىدي  يجديءت السدجي ة سيح  ف  أصف  لي   ات أ ضي  عم  الزخي   نف ت يق 
 األسدددي  بددديلمي  األيسددط اإلطدددي  أ ضددي  جددديءت بينمدددي ، أليانيددي حيدددث مدد  الطبيعددد  تحدديك 
 .ال اك 

http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-museum-of-art-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-south-asia-part-v/
http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-museum-of-art-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-south-asia-part-v/
http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-museum-of-art-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-south-asia-part-v/
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 يبدي  الزخ ف  ف  المحم  الين   الط از بي  جمعت السجي ة ى ه أ  بيل ك  يالج ي 
(  ;0ىدد /  00 ق) إلد  أ جح أنيي ت جع  يجعمن ممي الزخي   ى ه تنفي  األي ب  األسميب
 عيمدد  الين يدد  الفندي  عمدد  األي بدد  التدرثي  انتشدد  حيدث بيليندد  المغددي  أبديط ة حكدد  يآياخد 
 (.خيص  السجي ة زخ ف  ف  يعم 
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 (68)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطي  شك   ات صالة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( :0ىد/00) الق   إلى ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  يخييط يالقط  الصي  م  صنعت مـادة الصنـــع:
 .اإلمب اطي ي  الفني  بيلي ش صنعت :مركز الصنـــع
 .بفيني يالصنيع  الف  بمتح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س  :01×  088 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Fabio Formenton, Oriental Rugsand Carpets, p.44 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 مدد  سدديحتو ييزخدد   الشددك  منددتظ  غيدد  مفصددص عقدد  شددك  السددجي ة سدديح  يددؤط 
 متع  ة يالي يقيت يالق نف  يالخ شي  المسنن  ال محي  األي اق قياميي نبيتي  زخي   ال اخ 
 أزىددي  يأشددكي  نبيتيدد  ب سددي  المحدد اب حدد ي  خددي ج السددجي ة أ ضددي  زخ فددت بينمددي البددتالت
 ف  يالخي ج  ال اخم  اإلطي  تشيبو إطي ات ث ثال السجي ة بسيح  ييحيط البتالت، متع  ة

 صدغي ة نبيتيد  زخدي   بينيمدي يحصد ا   فيعدي  شد يطي  عد  عبدي ة نجد ىمي حيث الزخي  
 .يمتشيبك 

 متعدد  ة زىدد ات بينيددي متشدديبك  نبيتيدد   زخددي    ي إتسدديعيً  أكثدد  األيسددط اإلطددي  بينمددي
 .البتالت

 بدي  ييفدق أ  نجدح الفندي  أ  إال السدجي ة ىد ه ف  ي قتيي النبيتي  الزخي   كث ة ي غ 
 العددديج  ياألبددديض ياألصدددف  ياألسدددي  األحمددد  المدددي  الزخدددي   فددد  ياسدددتخ   ب قددد  أليانيدددي

 .ياألخض 
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 ( 69)لوحة 

 .الين   المغيل  العص  م  صالة سجي ة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .إطي ات بر بع  يمحيط  يسط  سيح  صالة سجي ة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .( ;0ىد/00)   قال إل  ت جع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الح ي  بخييط يميشيه يالصي  القط  م  مصنيع  مـادة الصنـــع:
 .كشمي  إقمي  ف  مصنيع  :مركز الصنـــع
 . بكمب  ج لمفني  فيج متح  محفيظ  مكان الحفـــظ:
 .س   :01×  0:6 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter b.denny , oriental rugs , cooper hewitt museum p.110 . pl.26. 

  :الــوصـــــــــــــف

طددي ات سدديح  تمددأ التدد  النبيتيدد  يالعنيصدد  الزخ فدد  بدديلث اء السددجي ة ىدد ه امتدديزت  يا 
 مفصدص عقد  شدك  عمد  محد اب السدجي ة سديح  يؤط  حيث كشمي  سجي  كعي ة السجي ة
  سدددمي عمدددي ي  عمدددى المحددد اب عقددد  يي تكدددز بدددتالت سدددبع  ات نبيتيددد  ي قددد  بشدددك  ينتيددد 
 زخدي   نجد  الخدي ج مد  العقد  جدينب  يعمد  الطبيعد ، عد  محدي تي  س ي شج تى يكرنيمي
 الخ شددي  نبدديت يثمددي  السددبع كدد  يزىدد ة البددتالت متعدد  ة زىددي   سددي  قياميددي كثيفدد  نبيتيدد 
 .الخشخيش يزى ة صغي ة  محي  يأي اق التيليب زى ة م  يأجزاء

 الشددك  منددتظ  غيدد  معددي  لشددك   سدد  المحدد اب عقدد  جددينبى عمددى المسدديح  ييتيسددط
 تميمددديً  المحددد اب عقددد  جدددينب  عمددد  الزخدددي   تشددديبيت يقددد .  محدددي ة نبيتيددد  زخدددي   ب اخمدددو
 .الين   المغيل  العص  ف  الصالة سجيجي  كعي ة

 يي يد ات أزىدي  تحمد  صدغي ة نبيتيد  لفد يع  سد  السجي ة سيح  أ ضي  ف  نج  بينمي
 نبيتيدد  بفدد يع الفدديزة جسدد  ُزيدد  يقدد  الدد   يشددبو مددي فدديق فدديزة شددك  ييعميىددي البددتالت متعدد  ة
 البدتالت متعد  ة ينبيتديت أزىي  أشكي  الف يع يتحم  نخيمي  م يح  شك  م  تنبثق صغي ة
 .الطبيع  ع  يمحي ة
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 تددي   يتنيسددق ت اصدد  فدد  السددجي ة سدديح  تمددأ كثيفدد  نبيتيدد  فدد يع الفدديزة مدد  يينبثددق
 يثمددي  البددتالت متعدد  ة يي يدد ات زىددي   سددي  قياميددي نبيتيدد  زخددي   النبيتيدد  الفدد يع يتحمدد 
 يزىدي  الزنبدق يزى ة الخشخيش يأزىي  تع يشيت  ات مسنن   محي  يأي اق الخ شي  نبيت

 .  الشك  كرسي  قياع   ات نبيتي  يي يقيت المحي ة، الق نف 
 مد  تميمديً  لمسدجي ة الثيلدث اإلطدي  مع تشيبو يق   اخم  إطي  السجي ة بسيح  ييحيط

 يأي اق صدددغي ة يي يددد ات أزىدددي   سدددي  قياميدددي زخي فيمدددي فجددديءت يالزخدددي   المسددديح  حيدددث
 .متميس  غي  صغي ة نقيط م   فعي  ش يطي  يسط صغي ة نبيتي 

 قياميي متشيبك  نبيتي  بزخي   يمزخ   حجميً  أكب  فجيء لمسجي ة الثين  اإلطي  أمي
 . الخشخيش يزى ة البتالت متع  ة أزىي   سي 

 ، يمتشدديبك   قيقدد  نبيتيدد  زخددي    ات  ابددع إطددي  الخددي ج مدد  السددجي ة يددؤط  بينمددي
 . السجي ة يأسف  أعم  ف  لمش ا يب بقييي يييج 

 فدد  ياإلسددي  ياألبدديض يالبندد  ياالخضدد  ياألصددف  األحمدد  المددي  الفنددي  اسددتخ   يقدد 
 . السجي ة زخي   تنفي 
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  ((0707))لوحة لوحة 

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 أربعة بها يحيط وسطي ساحة عف عبارة) مربع شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.إطارات

 .(ـ29هػ/23) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والصوؼ القطف مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .كشمير إقميـ في صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ :22×  286 :الـمــقـــــــــــــاس
 http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 وتحتػوي الشػكؿ منػتظـ غيػر مفصػص عقػد مػف محػرا  شػكؿ السػجادة سػاحة يزخرؼ
 ورسػـو البػري السػنبؿ زخرفػة قوامهػا نباتيػة زخػارؼ عمي المحرا  رسـ داخؿ السجادة ساحة
 هػػػذ  وتنثيػػػؽ النخيميػػػة المػػػراوح ورسػػػـو البػػػتالت متعػػػددة النباتيػػػة والوريقػػػات ، العنػػػ  عناقيػػػد

 معػيف بشػكؿ المحرا  جانبي زخرفت بينما ، السجادة أسفؿ يزخرؼ فازة شكؿ مف الزخارؼ
 متداخمػػػة نباتيػػػة بفػػػروع ويحػػػاط الشػػػكؿ نباتيػػػة زخػػػارؼ بداخمػػػ  يحمػػػؿ المحػػػرا  جػػػانبي عمػػي

 .ومتشابكة
 اإلطػػار تشػاب  وقػػد الدقيقػة النباتيػػة الزخػارؼ مػف ضػػيؽ إطػار السػػجادة بسػاحة ويحػيط

 بأشػكاؿ الثػاني اإلطػار زخرؼ بينما والزخرفة المساحة حيث مف الثالث اإلطار مع الداخمي
 خطػػوط بينهػػا ويفصػػؿ متعاكسػػة وضػػعية فػػي صػػغيرة شػػجيرات مكونػػة وأزهػػار نباتيػػة وريقػػات
 .لمغاية دقيقة نباتية زخارؼ مف خارجي إطار بالسجادة ويحيط ، متعرج 

 الػػدكف واألزرؽ واألسػػود األحمػػر منهػػا فنجػػد الزخػػارؼ بهػػا المنفػػذ لأللػػواف بالنسػػبة أمػػا
 .واألصفر العاجي والموف

http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm
http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm


 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

621 

 

  ((  0707) ) لوحة لوحة 

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 أربعة بها يحيط وسطي ساحة عف عبارة) مربع شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 (.إطارات
 .(ـ29هػ/23) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .كشمير إقميـ في صنعت :مركز الصنـــع
 .سـ  231×  291 :الـمــقـــــــــــــاس
 http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف
 حيػػث الشػػكؿ منػػتظـ غيػػر مفصػػص عقػػد ذات محػػرا  برسػػـ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت

 النباتيػة الزخػارؼ وتمػؿ  السػجادة سػاحة أسػفؿ توجػد فػازة شػكؿ مػف النباتيػة الزخػارؼ تنبثؽ
 واألوراؽ البػػتالت المتعػػددة النباتيػػة والورقػػة والقرنفػػؿ الخرشػػوؼ زهػػرة وقوامهػػا السػػجادة سػػاحة

 بزخػػارؼ المحػرا  عقػػد جػابني زخرفػػت بينمػا ، المتداخمػػة النباتيػة والفػػروع المسػننة، الرمحيػة
 . نباتية زخارؼ بهما معينيف رسـ الجانبيف وعمي متداخمة نباتية

 محورة صينية لوتس لزهرة رسـ المحرا  عقد فوؽ الساحة منتصؼ أعمي في ونالحظ
 ( .الهندية المغولية الصالة سجاجيد كعادة)

 بسػػػاحة ويحػػػيط ومتداخمػػػة صػػػغيرة نباتيػػػة زخػػػارؼ نجػػػد المحػػػرا  رسػػػـ أسػػػفؿ وكػػػذلؾ
 بينمػا ، الثالػث اإلطػار زخػارؼ مػع تشػابهت دقيقػة نباتيػة زخػارؼ مف داخمي إطار السجادة
 النباتيػػػػة الفػػػػروع مػػػػع والمتداخمػػػػة الصػػػػغيرة القرنفػػػػؿ بثمػػػػار مزخػػػػرؼ األوسػػػػط اإلطػػػػار جػػػػا 

 . الدقيقة النباتية الزخارؼ مف خارجي إطار بالسجادة ،ويحيط المتشابكة
 واألصػػفر األزرؽ المػػوف الفنػػاف اسػػتخدـ فقػػد الزخػػارؼ بهػػا المنفػػذ لأللػػواف بالنسػػبة أمػػا
 . واألسود واألبيض واألحمر
 ، النموذج هذا دراسة خالل من ونالحظ

 يجعمنا مما المونية والخطة والزخارؼ العاـ الشكؿ حيث مف السابؽ النموذج مع تشاب  أن 
 . ـ29 القرف خالؿ كشمير إقميـ صناعة إلي السجادة هذ  ننس 
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 (07) لوحة

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها ويحيط وسطى ساحة) صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) رفقال إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند اإلمبراطوري البالط ورش في صنعت :مركز الصنـــع
  Musée historique des tissus, lyonsبػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 2.98× 2.28 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Enza Milanesi, The Carpet, Fig.184 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 العقػػػد إلػػػى اقػػػر  الشػػػكؿ منػػػتظـ غيػػػر كبيػػػر محػػػرا  برسػػػـ السػػػجادة سػػػاحة زخرفػػػت
 قوامهػػا ومتشػػابكة متداخمػػة نباتيػػة لزخػػارؼ رسػػـ السػػجادة سػػاحة أسػػفؿ فػػي ونجػػد المفصػػص،

 يخػػرج (Vaseريػػة )هز ل رسػػـ المحػػرا  رسػػـ داخػػؿ يعموهػػا متداخمػػة وفػػروع نباتيػػة أوراؽ رسػػـو
 .السجادة ساحة تمأل ومتشابكة متداخمة وأزهار نباتية فروع منها

 ذات والقرنفػؿ والخرشػوؼ السػبع كػؼ وزهػرة البػتالت متعػددة وريػدات رسػـو نرى حيث
 ثالثػة منهػا يخرج الساحة ويسار يميف عمى صغيرتيف لفازتيف رسـ نجد كما صغيرة، أحجاـ
 .نباتية فروع

لػػى  الطبيعػػة عػػف المحػػور السػػرو اشػػجار مػػف لشػػجرتيف رسػػـ المحػػرا  رسػػـ جػػانبي وا 
 عقػػػد خػػػارج العقػػػد كوشػػػتي زخرفػػػت بينمػػػا المحػػػرا ، عقػػػد عميهمػػػا يرتكػػػز عػػػاموديف وكأنهمػػػا
 متعػػددة ووريػدات قرنفػؿ أزهػػار تحمػؿ ومتداخمػة متشػػابكة نباتيػة فػروع مػػف بزخػارؼ المحػرا 
 .البتالت

 يحصػراف صغيريف( شريطيف) إطاريف عف عبارة داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 .ومتداخمة متشابكة نباتية زخارؼ بداخمهما



 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

621 

 

 نباتيػة زخػارؼ و األوسػط اإلطػار جػا  بينمػا تمامػًا، معػ  الخػارجي اإلطػار تشػاب  وقد
 متماثمػػة وزخػػارؼ وريػػدات يحمػػؿ نبػػاتي لفػػرع رسػػـ بػػداخمها ممتفػػة نباتيػػة لفػػروع رسػػـو قوامهػػا
 .جانبي  عمى

 المػػػوف مػػػف وقميػػػؿ واألصػػػفر واألخضػػػر واألحمػػػر األسػػػود المػػػوف الفنػػػاف اسػػػتخدـ وقػػػد
 .السجادة زخرفة في األبيض
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 (07) لوحة

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات بثالثة محاطة وسطى ساحة) صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف مف األوؿ النصؼ إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف والحرير الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 The David Collection, Copen Hagen بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 277× 231 :الـمــقـــــــــــــاس
 http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 عمى يرتكز الشكؿ منتظـ غير مفصص عقد مف محرا  برسـ السجادة ساحة زخرفت
 أسفؿ مف السجادة ساحة ويزخرؼ الطبيعة، عف المحورة السرو اشجار يشبهاف عاموديف

 بطريقة الزخارؼ نفذت وقد ومتداخمة، متشابكة نباتية فروع منها يخرج صغيرة لفازة رسـ
 وأوراؽ فروع رسـو عف عبارة النباتية الزخارؼ وجا ت السجادة ساحة جانبي عمى متماثمة
 الساحة ويعمو صغيرة لوزية نباتية وأوراؽ البتالت متعددة وريدات ورسـو صغيرة نباتية
 مف المحرا  عقد جانبي وعمى صغيرة مفصصة جامة شكؿ المحرا  عقد رسـ أسفؿ

 زخارؼ ذات إطارات ثالثة بالسجادة ويحيط ومتداخمة، متشابكة نباتية زخارؼ الخارج
 في واألسود واألبيض واألصفر األحمر الموف الفناف واستخدـ ومتشابكة، متداخمة نباتية
 .السجادة زخرفة
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  ( ( 0707))لوحة لوحة 

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطيؿ شكؿ ذات صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22رف )قال إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:

 .بالهند اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ  244×  211 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Ulrich schurmann , oriental carpets india and Pakistan ,  p.231. 
  :الــوصـــــــــــــف

 نصػػؼ عقػػد هيئػػة عمػػي وجػػا  السػجادة زخػػارؼ المحػػرا  يتصػػدر حيػػث صػػالة سػجادة
 ومتشػابكة دقيقػة نباتيػة زخػارؼ طريػؽ عػف المحػرا  رسػـ حيث عموديف عمي مرتكز دائري
 . لمسجادة الخارجي اإلطار زخارؼ مع المحرا  عقد زخارؼ تشابهت وقد

 أرضػية مػف تخػرج نباتيػة فػروع برسػـ المحػرا  عقػد رسػـ أسػفؿ السػجادة سػاحة وممئت
 مسػننة رمحيػة وأوراؽ ثنائيػة نباتيػة ووريقػات القرنفػؿ ثمػار تحمػؿ فػروع رسػـو قوامهػا الساحة
 .الطبيعة عف محور شكؿ ذات

 أشػػكاؿ برسػػـ الخػػارجي واإلطػػار المحػػرا  عقػػد بػػيف المحصػػورة المسػػاحة زخرفػػت كمػػا
 بينهػا يفصػؿ ثالثيػة نباتيػة وورقػة الخرشػوؼ لثمػار رسػـ قوامهػا نباتيػة بزخػارؼ مممػؤ  دائرية
 األركػػػاف فػػػي بيضػػػاوية جامػػػات أشػػػكاؿ النباتيػػػة الزخػػػارؼ أخػػػذت كمػػػا متصػػػمة نباتيػػػة فػػػروع

 عػػػف تمامػػػاً  محػػػور ثالثػػػي نبػػػاتي فػػػرع األشػػػكاؿ هػػػذ  بػػػيف ويفصػػػؿ السػػػجادة لسػػػاحة األربعػػػة
 .ومتشابكة دقيقة نباتية زخارؼ ذات لمسجادة الخارجي اإلطار ذلؾ ويمي. الطبيعة

 فػػي واألصػػفر واألخضػػر العػػاجي واألبػػيض الفػػات  األحمػػر المػػوف الفنػػاف اسػػتخدـ وقػػد
 .السجادة زخارؼ تنفيذ
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 (07) لوحة

 .الهندي المغولي العصر مف لمتعميؽ والزينة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ثالث مف إطارات وثالثة ساحة مف مكونة لمتعميؽ والزينة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .جهات

 .(ـ28هػ/22) رفقال منتصؼ إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والصوؼ والقطف الحرير مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 .خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 266× 211 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Heritage Court life & Arts under Mughal Rule, Fig. 198. 
  :الــوصـــــــــــــف

 الهنػدي، المغػولي العصر في الصالة سجاجيد مف  مثيالتها عف السجادة هذ  تميزت
 وممئػػت الشػػكؿ منػػتظـ غيػػر مفصػػص عقػػد مػػف محػػرا  برسػػـ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت حيػػث
 صػػغير نبػػاتي لفػػرع رسػػـ قوامهػػا نباتيػػة زخػػارؼ برسػػـو المحػػرا  رسػػـ أسػػفؿ السػػجادة سػػاحة
 أفقيػة وضػعية فػي الصغيرة النباتية الفروع هذ  وضعت البتالت متعددة وريدات ثالثة يحمؿ

 المحػػرا  رسػػـ خػػارج السػػاحة زخرفػػت بينمػػا دائريػػة صػػغيرة لجامػػة رسػػـ نجػػد كمػػا متناغمػػة،
 .نباتية لورقة رسـ وبوسطها متداخمة معينات أشكاؿ تمثؿ بزخارؼ

 بػداخمها متتاليػة اقػواس انصػاؼ برسػـو مزخػرؼ داخمػي إطػار السػجادة بسػاحة ويحيط
 تمامػًا، الػداخمي اإلطػار مػع لمسػجادة الخػارجي اإلطػار تشػاب  وقػد صغيرة، نباتية لورقة رسـ
 فػػروع وسػػط الخرشػػوؼ لثمػػار رسػػـ قوامهػػا نباتيػػة برسػػـو األوسػػط اإلطػػار زخػػرؼ حػػيف فػػي

 كأسية قواعد ذات وزهرات البتالت ثالثية ووريدات مسننة رمحية أوراؽ برسـ تنتهي متداخمة
 .ثنائية نباتية وأوراؽ الشكؿ

 .السجادة زخارؼ تنفيذ في واألسود والبني واألصفر األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
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 (07) لوحة

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجاد :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .جهات ثالث مف إطارات بثالثة  محاطة صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) رفقال إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الفضة وخيوط والحرير الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية المغولية الفنية بالورش صنعت :مركز الصنـــع
 The Hermitage Museum, Inv.no.vt 1003 بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 291× 2:1 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

M.B. Piotrovsky and J.M.Rogers, Heaven on Earth Art from Islamic 

Lands, prestel, New York, P.107. 
  :الــوصـــــــــــــف

 النوافػػػػذ عمػػػػى كسػػػػتارة تفػػػػرش كانػػػػت حيػػػػث والزينػػػػة لمتعميػػػػؽ السػػػػجادة هػػػػذ  اسػػػػتخدمت
 مكونػػاً  الشػكؿ منػتظـ غيػػر مػدب  فػرس حػػدوة عقػد برسػـ السػػجادة سػاحة وزخرفػت واألبػوا ،

 فػػازة يمثػػؿ شػػكؿ مػػف تخػػرج نباتيػػة بزخػػارؼ السػػجادة سػػاحة ممئػػت حػػيف فػػي المحػػرا  شػػكؿ
 وأزهػار نباتيػة أوراؽ يحمػالف نبػاتييف لفػرعيف رسػـ جانبيهػا وعمػى السجادة ساحة أسفؿ كبيرة

 .المتفتحة التولي 
 فػي متمػاثميف نصػفيف إلى السجادة ساحة يقسـ كبير نباتي لفرع رسـ الفازة مف ويخرج

 خماسػػية الصػػينية المػػوتس لزهػػور ورسػػـ الحجػػـ كبيػػرة قرنفػػؿ لثمػػار رسػػـ نجػػد حيػػث الزخرفػػة،
 عمػػى لفراشػػتيف رسػػـ ونالحػػظ خرشػػوؼ وثمػػار كأسػػية، قواعػػد ذات وأزهػػار البػػتالت وسداسػػية
 .الساحة وسط في النباتي الفرع جانبي

 وثمػار نباتية أوراؽ يحمؿ نباتي لفرع رسـ نجد الخارج مف المحرا  عقد جانبي وعمى
 عػػػف عبػػػارة ضػػػيؽ داخمػػػي إطػػػار السػػػجادة بسػػػاحة ويحػػػيط صػػػينية، لسػػػح  ورسػػػـ متفتحػػػة
 .دقيقة نباتية وزخارؼ متتالية أقواس أنصاؼ مف رفيعيف شريطيف



 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

634 

 

 (00) لوحة

 .كبيرة صؼ سجادة مف جز  صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .كبيرة صؼ سجادة مف جز  مستطيؿ شكؿ ذات صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية القارة لشب  التابع الدكف إقميـ في صنعت :مركز الصنـــع
 "R 63.00"  رقـ تحت بواشنطف النسيج بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 2.41× 2.21 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Milo Cleveland and Beach, the Magnificent Mughals, p.122, fig.7. 
  :الــوصـــــــــــــف

 السػػجادة وهػػذ  مدببػػة، نهايػػة ذو مفمطػػ  عقػػد مػػف محػػرا  برسػػـ السػػجادة هػػذ  زخرفػػت
 أف يػدلؿ امتػداد لػ  اليميف ناحية مف لها الخارجي اإلطار فنجد كبيرة صؼ سجادة مف جز 

 .)الدكف إقميـ في الصؼ سجاجيد كعادة أخرى محاري  خمسة كاف ربما) آخر جز  لمتحفة
 ثمػػػار رسػػػـو قوامهػػػا ومتداخمػػػة متشػػػابكة نباتيػػػة بزخػػػارؼ السػػػجادة سػػػاحة زخرفػػػت وقػػػد
 الخػارج مف المحرا  جانبي وعمى البتالت، متعددة ووريدات وقرنفؿ رمحية وأوراؽ خرشوؼ
 .متشابكة نباتية زخارؼ

 الزخػارؼ حيػث مػف والثالػث األوؿ اإلطػار تشػاب  فقػد إطػارات، أربعػة بالسػاحة ويحيط
 يحمػؿ ممتػوي نبػاتي فػرع مػف زخػارؼ ذو الثػاني اإلطػار جا  بينما المتشابكة الدقيقة النباتية
 .الالل  زهرة

 ورقػػػة هيئػػة عمػػى الشػػرافات مػػف زخػػارؼ ذو رابػػػع إطػػار الخػػارج مػػف السػػجادة ويػػؤطر
 .الصالة في تستخدـ كانت التي السجادة وظيفة إلى إشارة ثالثية

 .السجادة زخرفة في واألصفر واألبيض واألحمر األزرؽ الموف الفناف استخدـ وقد
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 (07) لوحة
 .الهندي المغولي العصر مف صؼ سجاد :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 .متوازية محاري  ثالثة مف صؼ سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) رفقال وبداية (ـ28 هػ/22) رفقال أواخر إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الصوؼ وخيوط والمشغوؿ المطبوع القطف مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .اإلمبراطورية الهند بمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 "."VAM: I.S.56-1950 خاصة مجموعة في محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 521× 245 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Heritage Court life & Arts under Mughal Rule, Victoria & Albert 

Museum, 1982, Fig. 231. 
  :الــوصـــــــــــــف
 الصػػؼ سػجاجيد كعػادة متوازيػػة مصػفوفة محاريػ  ثالثػة برسػػـو السػجادة هػذ  زخرفػت

 فػي محاريػ  ثالثػة شػكؿ مكونػة مفصصػة عقػود ثالثػة السػجادة سػاحة يؤطر حيث التركية،
 بزخرفػػة الفنػػاف واكتفػػى الزخػػارؼ، مػػف خاليػػة المحػػرا  رسػػـ أسػػفؿ السػػجادة سػػاحة نجػػد حػػيف

 .لمسجادة الخارجية اإلطارات وزخرفة المحرا  جانبي عمى العقد كوشتي
 ثمػػار رسػػـو قوامهػػا والمتشػػابكة المتداخمػػة النباتيػػة العناصػػر عمػػى زخارفهػػا واقتصػػرت

 إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط الشػػكؿ، لوزيػػة أوراؽ تحمػػؿ ممتفػػة نباتيػػة فػػروع وسػػط الرمػػاف
 تمامػػًا، معػػ  الخػػارجي اإلطػػار تشػػاب  وقػػد ومتشػػابكة، دقيقػػة نباتيػػة زخػػارؼ ذو ضػػيؽ داخمػػي
 رسػـ يتخممهػا متشابكة نباتية فروع رسـو قوامها نباتية زخارؼ ذو األوسط اإلطار جا  بينما
 .الصينية السح  رسـو يشب  ومحور متعرج نباتي لفرع

 يرتكػػز مفصػػص عقػػد مػػف المكػػوف المحػػرا  أف نجػػد الهنديػػة الصػػالة سػػجاجيد وكعػػادة
 المحػرا  زخرفػة يعمػو كمػا. صػغيرة نباتية ورقة شكؿ لمعقد بروز كؿ مف يتدلى قائميف عمى
 هػذ  في الثالثة لممحاري  الخارجية اإلطارات زخارؼ اختمفت وقد. صغيرة نباتية ورقة رسـ

 .السجادة
 زخػػػػارؼ تنفيػػػػذ فػػػػي واألبػػػػيض والبنػػػػي واألصػػػػفر األحمػػػػر المػػػػوف الفنػػػػاف اسػػػػتخدـ وقػػػػد
 .السجادة
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  ((0707))لوحة لوحة 

 .الهندي المغولي العصر مف صؼ سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطيؿ شكؿ ذات صؼ سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف أوائؿ إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:

 .الهور بمدينة ُصنعت :الصنـــعمركز 
 .سـ  471×  221 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the Mughal Era, 

The Metropolitan Museum of Art, New York, 1998, p. 134. 
  :الــوصـــــــــــــف

 سػاحة زخرفػت حيػث وتركيا بإيراف ُصنعت التي الصؼ بسجاجيد السجادة هذ  تذكرنا
 األوسػػط المحػػرا  زخػػرؼ وقػػد مفصصػػة بعقػػود محاريػػ  ثالثػػةبائكػػة تحمػػؿ  برسػػـ السػػجادة
 متعػددة أزهػار ويحمؿ السجادة ساحة أسفؿ مف يخرج نباتي لفرع رسـ قوامها نباتية بزخارؼ
 أ:8وحة ل . البتالت
 تخرج كبير نباتى فرع برسـ زخرفا حيث الجانبيف المحرابيف زخارؼ تشابهت حيف في

 .    لمغاية دقيقة نباتية بزخارؼ العقود كوشات زخرفت كما الساحة، تمؿ  نباتية أوراؽ من 
 ثػػـ الزخػػارؼ مػػف خػػالي رفيػػع شػػريط عػػف عبػػارة داخمػػي إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط

 األوراؽ بينهمػا يفصػؿ الرمػاف وحبػات الخرشػوؼ بثمار زخرؼ وقد لمسجاد الخارجي اإلطار
 .واحدة جهة مف السجادة الشراري  وتؤطر ، الصغيرة النباتية
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 (77) لوحة

 .الهندي المغولي العصر مف صؼ سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

  .مستطيؿ شكؿ ذات صؼ سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29 هػ/23) القرف إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية القارة لشب  التابع الدكف إقميـ في صنعت :مركز الصنـــع
 .خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 6:.7×  2.81 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- Milo Cleveland and Beach, the Magnificent Mughals, Oxford 

University Press, p.122, fig.6. 

- Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the 

Mughal Era, The Metropolitan Museum of Art, New York, 

1998, p. 136. 
  :الــوصـــــــــــــف

 حيػػث الهنديػػة، المغوليػػة الصػػؼ سػػجاجيد نمػػاذج مػػف فريػػداً  نموذجػػاً  النمػػوذج هػػذا يعػػد
 زخرفػت بينمػا أشرطة رأسية ذات زخػارؼ نباتيػة وهندسػية بينها يفصؿ محاري  بعدة زخرؼ

 .مختمفة نباتية بزخارؼ المحاري 
 حػـز زخػارؼ ذات وبعضػها ومتداخمػة متشابكة نباتية فروع زخارؼ ذات بعضها فنجد

 .الزخارؼ مف خالية ساحت  جا ت وبعضها أفقية وضعية في متراصة نباتية
 لحػػػد الصػػؼ سػػػجادة فػػي المحػػػرا  رسػػـ خػػارج العقػػػود كوشػػات زخػػػارؼ تشػػابهت وقػػد

 رسػـ الجػانبيف عمػى والمتداخمػة المتشػابكة النباتيػة بالزخػارؼ الزخرفػة عميهػا غم  فقد كبير،
 .الحجـ كبيرة الخرشوؼ ثمار مف لثمرتيف

 واألسػػػود األصػػػفر المػػػوف فنجػػػد السػػػجادة زخرفػػػة فػػػى المسػػػتخدمة األلػػػواف تباينػػػت كمػػػا
 .واألبيض واألزرؽ واألحمر
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 .الهندي المغولي العصر مف صؼ سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطيؿ شكؿ ذات كبيرة صؼ سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند المغولية اإلمبراطورية بمصانع صنعت :مركز الصنـــع
  "Hewett Collection"بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 7:.26×  4.36 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Milo Cleveland and Beach, the Magnificent Mughals, p.127, pl. 17. 
  :الــوصـــــــــــــف

 ومػػف الهنػػدي، المغػػولي العصػػر فػػي الصػػؼ سػػجاجيد اكبػػر مػػف السػػجادة هػػذ  تعتبػػر
 مػػف السػػجادة تتكػػوف حيػػث الهنديػػة، المغوليػػة المسػػاجد أحػػد فػػي لتفػػرش صػػنعت أنهػػا الػػراج 
 برسػـ محػرا  كؿ زخرؼ فقد تماماً  متشابهة زخارفهما وجا ت المحاري  مف رأسييف صفيف
 كبيػػػرة الخرشػػػوؼ لثمػػػرة رسػػػـ ويعمػػػو  مشػػػكا  منػػػ  يتػػػدلى الشػػػكؿ منػػػتظـ غيػػػر مفصػػػص عقػػػد

 يفصػؿ كمػا جانػ ، كػؿ فػي متفتحتػيف لوريدتيف رسـ المحرا  رسـ وأسفؿ أعمى ومف الحجـ
 .البتالت رباعية وريدات مف نباتية زخارؼ ذات( رأسية فواصؿ) خطوط المحاري  رسـو

 فػروع رسػـ قوامهػا نباتيػة زخػارؼ ذات خػارجي إطار وأسفؿ أعمى مف السجادة ويؤطر
 .الطبيعة عف محورة نباتية وأوراؽ نباتية

 .السجادة زخرفة في واألخضر واألبيض واألسود األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
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  ((7777))لوحة لوحة 

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 . مستطيؿ شكؿ ذات صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف أواخر إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية القارة لشب  التابع كشمير إقميـ في صنعت :مركز الصنـــع
 .سـ 1:×  271 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Aburer's Guidelee Allane, Oriental Rugs Thames and Hudson, p.119. 
  :الــوصـــــــــــــف

 عقػػػود ةثالثػػ تحمػػؿبائكػػة معقػػػودة ترتكػػز عمػػى أعمػػػدة  بشػػكؿ السػػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 غيػػػر الجػػػانبيف العقػػػديف بينمػػػا السػػػجادة منتصػػػؼ فػػػي محػػػرا  شػػػكؿ مكونػػػة دائريػػػة نصػػػؼ
  .مكتمميف
 الرمحيػة األوراؽ قوامهػا ومتداخمػة كثيفة نباتية بزخارؼ السجادة ساحة ممئت حيف في
 عناقيػػد وزخرفػػة والخرشػػوؼ الرمػػاف وحبػػات البػػتالت متعػػددة والزهػػور القرنفػػؿ وزهػػرة المسػػننة
 النباتيػػػة الزخػػػارؼ أف ونالحػػػظ البػػػري السػػػنبؿ وزهػػػرة الكأسػػػية القواعػػػد ذات واألوراؽ العنػػػ ،
 جػػانبي عمػػي الزخػػارؼ نفػػذت بينمػػا فاتحػػة أرضػػية عمػػي نفػػذت المحػػرا  عقػػد أسػػفؿ المنفػػذة
 عػػف عبػػارة وهػػو الػػداخمي اإلطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط. قاتمػػة أرضػػي  عمػػي العقػػد كوشػػي
 الخػػارجي اإلطػػار زخػػرؼ مػػع تمامػػاً  متشػػاب  المتشػػابكة النباتيػػة الزخػػارؼ مػػف ضػػيؽ إطػػار

 والفػػػروع القرنفػػػؿ بثمػػػار ومزخػػػرؼ إتسػػػاعاً  أكثػػػر األوسػػػط اإلطػػػار جػػػا  حػػػيف فػػػي ، لمسػػػجادة
 مرسػومة لمسجادة األربعة األركاف في الخرشوؼ ثمار ونجد البتالت متعددة والزهور النباتية
 . السجادة وأسفؿ أعمي تؤطر الشراري  ونالحظ محورة بطريؽ
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  ((7777))لوحة لوحة 

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطيؿ شكؿ ذات صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف والحرير الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .سـ 1:×  328 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter A.Hawley, Oriental Rug, Aniique And Modern, Douer 

Publications, ING New York 1970, p.253. 
  :الــوصـــــــــــــف

 نباتيػة عناصػر زخارفهػا قػواـ منكسػر، عقػد ذات محرا  شكؿ زخارفها يتصدر سجادة
 فػػي فنجػػد الهندسػػي الزخرفػػي الطػػابع السػػجادة عمػػي أضػػفي ممػػا الطبيعػػة عػػف ومحػػورة دقيقػػة
 الزخػارؼ تحصػر رأسػية خطػوط أربعػة جػانبيف وعمػي الزخػارؼ مف رفيع خط السجادة وسط
 . السجادة وأسفؿ أعمي الشراري  وتزخرؼ بينها

 فبػػػدت والتنػػػاظر التماثػػػؿ السػػػجادة هػػػذ  زخػػػارؼ فػػػي راعػػػي الفنػػػاف أف بالػػػذكر والجػػػدير
 . مطموسة ونقاط حبيبات وكأنها الزخرفة

 انتاج مع لتشابها كشمير أقميـ إلي نسبتها لمسجادة الزخرفي الطابع خالؿ مف ويمكننا
 ( ـ29 ، ـ28 ؽ) في كشمير مدينة



 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

646 

 

  ((7777))لوحة لوحة 

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطيؿ شكؿ ذات صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29 هػ/23)، (ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .كشمير إقميـ في صنعت :مركز الصنـــع

  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter A.Hawley, Oriental Rug, Aniique And Modern, p.255. 

  :الــوصـــــــــــــف

داخمػ  شػكؿ مسػتطيؿ آخػر ذات شػكؿ مسػتطيؿ ب ذات محػرا  بشػكؿ السجادة زخرفت
 واضػ  هندسػي بطابع منفذة ولكنها الحياة شجرة تشب  ما السجادة ساحة يتوسط أصغر من 
 مسػػػتقيمة هندسػػػية خطػػػوط زخارفهمػػػا قػػػواـ متمػػػاثميف قسػػػميف إلػػػي السػػػجادة سػػػاحة وقسػػػمت
 .الشكؿ منتظمة غير نباتية أوراؽ تحمؿ ومتعرجة

 متصػمة صػغيرة معينػات أشػكاؿ يميػ  داخمػي كإطػار عمػؿ خط السجادة بساحة ويحيط
 .الطابع هندسية زخارؼ ذات خارجية إطارات ثالث ثـ

 .صغيريف مربعيف داخؿ الحياة لشجرة رسـ الخارج مف المحرا  جانبي عمي ونجد
 بزخػػارؼ ومزخرفػػة روؤسػػها عنػػد متصػػمة معينػػات أشػػكاؿ السػػجادة أسػػفؿ فػػي ونالحػػظ

 .المحورة النباتية األوراؽ مف متعرجيف خطيف بيف محصوراف( األرابيسؾ) العربي التوريؽ
 .السجادة مف األعمي الجز  الشراري  وتزخرؼ
 تنفيػػذ عػػف نػػتج هندسػػي طػػابع ذات أنهػػا السػػجادة هػػذ  زخػػارؼ فػػي بالػػذكر وبالجػػدير

 .والمعينات المربعات كأشكاؿ هندسية إطارات وداخؿ محورة وضعية في النباتية الزخارؼ
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 (77)لوحة لوحة 

 .الهندي المغولي العصر مف صالة سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 أربعة بها ويحيط وسطى ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات صالة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.إطارات

 .(ـ:2هػ/24) القرف بداية إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت الصنـــع:مـادة 

 .الهند جنو  مصانع في صنعت :مركز الصنـــع
 .خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 246×  4: :الـمــقـــــــــــــاس
 .Nasim Akhtar, Islamic Art of India, p.149 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 زخرفيػػة بعناصػػر الهنديػػة المغوليػػة الصػػالة سػػجاجيد مػػف الرائػػع النمػػوذج هػػذا زخػػرؼ
 .الهندية المغولية الصالة سجاجيد عمى مرة ألوؿ ظهرت نوعها مف فريدة

 رسػـ أسػفؿ الساحة ممئت وقد قائميف، عموديف عمى يرتكز مفصص عقد يؤطر حيث
 حيف في متقابمة، وضعية في ووريدات أوراؽ رسـو قوامها متشابكة نباتية بزخارؼ المحرا 
 كمػػا وممتفػػة، كثيفػػة نباتيػػة فػػروع بزخػػارؼ المحػػرا  رسػػـ خػػارج العقػػد كوشػػتي سػػاحة ممئػػت
 صػػغيرة نباتيػػة أوراؽ يحمػػؿ ومتعػػرج ممتػػد نبػػاتي فػػرع بزخػػارؼ المحػػرا  عقػػد جػػانبي زخػػرؼ

 .متفتحة ووريدات
 تػاج برسػـ أعمػى مػف ينتهيػاف المحػرا  عمودي أف السجادة هذ  في النظر يمفت ومما

 المسػتخدـ الػرم  يشػب  جممتػ  في الشكؿ فجا  صغيرة، زهرة بداخمها محورة رماف ثمرة يشب 
 (.التشبي  سبيؿ عمى ذلؾ)القتاؿ في

 وقػػد المحػػرا  عقػػد فػػوؽ السػػجادة سػػاحة أعمػػى مسػػتوييف عمػػى كتابيػػة زخرفػػة نجػػد كمػػا
 وظيفػػة لػػتالئـ وذلػػؾ ،(هللا سػػبحاف المجيػػد، والقػػرآف ؽ: )ونصػػها الثمػػث بخػػط الكتابػػة نفػػذت

 .لمصالة المنزؿ أو المسجد في تفرش كانت التي السجادة
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 وقد الزخارؼ مف خالي عريض شريط عف عبارة داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 محاريػ  أشػكاؿ إلػى مقسػـ األوسػط اإلطػار جػا  حػيف في تمامًا، مع  الثالث اإلطار تشاب 

 سػػػور لشػػػجرة رسػػػـ وبػػػداخمها مسػػػتطيمة مسػػػاحات داخػػػؿ دائريػػػة نصػػػؼ عقػػػود مػػػف صػػػغيرة
 نباتيػة زخػارؼ ذو إطػار الخػارج مػف بالسػجادة ويحػيط الطبيعة، عف محورة بطريقة مرسومة
 أعمػى فػي السػجادة فنجد السجادة، وأسفؿ أعمى مف اإلطارات زخارؼ اختمفت كما متشابكة،
 تػػػذكرنا محػػػورة نباتيػػػة أوراؽ أشػػػكاؿ مػػػف أفقيػػػة وضػػػعية فػػػي مصػػػفوفة شػػػرافات برسػػػـ تنتهػػػي

 .بالهند الدينية العمائر وواجهات المصاحؼ جمود بزخارؼ
 الػػػػداخمي اإلطػػػػار جػػػػا  إطػػػػارات ثالثػػػػة برسػػػػـ أسػػػػفمها فػػػػي السػػػػجادة تنتهػػػػي حػػػػيف فػػػػي
 بينمػػا صػػغيرة، نباتيػػة وفػػروع لوزيػػة أوراؽ رسػػـو قوامهػػا نباتيػػة بزخػػارؼ  مزخػػرفيف والخػػارجي

 أشػػػكاؿ عمػػػى متصػػػمة نباتيػػػة فػػػروع رسػػػـو قوامهػػػا نباتيػػػة زخػػػارؼ ذو األوسػػػط اإلطػػػار جػػػا 
 .متعاكسة وضعية في صغيرة شجيرات شكؿ تحصر اقواس أنصاؼ
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  اآلدمية واألشكال والطيور الحيونات ورسوم التصويرية المناظر ذو السجاد -7
 ذو السػػجاد هػػو سػػجاجيد مػػف الهنػدي المغػػولي العصػػر فػػي الهنػد انتجتػػ  مػػا ابػػدع لعػؿ
 .اآلدمية واألشكاؿ والطيور الحيوانات ورسـو التصويرية المناظر

 الهنديػة المغولية المدرسة مف مستوحا  كاممة تصويرية بمناظر السجادة زخرفت حيث
 مػػػف أرضػػػية عمػػػي وقػػػنص صػػػيد ومنػػػاظر حيوانػػػات برسػػػـو ترخػػػرؼ وأحيانػػػاً  التصػػػوير فػػػي

 . النباتية الزخارؼ
 الطػػػػراز مػػػػف مسػػػػتوحا  معماريػػػػة خمفيػػػػات السػػػػجاجيد مػػػػف النػػػػوع هػػػػذا فػػػػي ظهػػػػر كمػػػػا
 التصػػػويرية والمنػػػاظر األشػػػجار فػػػوؽ المغػػػردة الطيػػػور ورسػػػـو الهنػػػدى المغػػػولى المعمػػػارى
 المغوليػػة التصػػوير مدرسػػة بزخػػارؼ السػػجادة زخرفػػة فػػف تػػأثر شػػدة عمػػي تؤكػػد التػػى الكاممػػة
 : السجاجيد هذ  أمثم  مف ولعؿ الهندية،
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  ((7777))لوحة لوحة 

 .تصويري منظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطارات ثالثة بها ويحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.ـ26:6 سنة) فى ،(ـ27هػ/21) رفقال أواخر إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 .ببوسطف الجميمة الفنوف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ  265×  354 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- stone, peter. The oriental rug lexicon . ( seattle, university of 
Washington press, 1997), p.9. 

- Daniel Walker, flowers under foot ,new york , metropolitan 
museum of art, p.163:164 . 

- The practical book of oriental rugs , g.griffinlewis & j.b. lippinctt 
company , 1945. pl.109 . 

 .439 لوحة والعمارة، الفنوف في المجمؿ ، الحداد حمز  محمد -
  :الــوصـــــــــــــف

 سػػاحة تقسػػيـ ويمكننػػا مخطػػوط مػػف منزوعػػة تصػػويرة وكأنهػػا السػػجادة زخػػارؼ نفػػذت
 منظػػر السػػجادة سػػاحة أسػػفؿ فػػي األوؿ المسػػتوي فػػي فنجػػد ، مسػػتويات ثالثػػة إلػػي السػػجادة

ػػػور وقػػػد تعػػػدو وحيوانػػػات إلفتػػػراس رائػػػع  الغػػػزالف مػػػف سػػػتيفيفر  عمػػػي يػػػنقض وهػػػو األسػػػد صُّ
 ورأس حصػاف جسػـ) خرافػي لحيػواف رسػـ أيضػا ونجػد بالحيويػة مفعػـ منظػر فػي ويطاردهما

 عمػيهـ سػيطرت  أحكػـ وقد المحور الشكؿ ذات السودا  األفياؿ مف سبعة عمي ينقض(  فيؿ
 (العنقػػا ) السػػيمرغ نجػػد ،بينمػػا

رسػػـ المنظػػر هػػذا وبجػػوار الخرافػػى، الحيػػواف عمػػى يػػنقض 
 .لمخمؼ برأس  أحدهما وينظر متقابؿ وضع في ألسديف

 ويقودهػػا الثيػػراف تجرهػػا عربػػة برسػػـ مزخػػرؼ السػػجادة سػػاحة مػػف الثػػاني المسػػتوي أمػػا
 ونجػد النمػر أو الثعمػ  أو الكم  يشب  ما العربة وتحمؿ الطراز شعبية مالبس يرتدي سائؽ

                                                           
485 ص ،أنظر الفصؿ الخامس. 
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 فريسػ  يحمػؿ آخػر لرجػؿ رسػـ العربػة أمػاـ نجد بينما ، الحيواف هذا ُيراود رجؿ العربة خمؼ
 .صيدها تـ

 عبػػارة معماريػػة بخمفيػػة مزخػػرؼ فنجػػد  السػػجادة سػػاحة أعمػػي فػػي الثالػػث المسػػتوي أمػػا
لػػي والحاشػػية الممػػؾ بػػداخمها قصػػريف شػػكؿ عػػف  لمنػػزؿ شػػكؿ اليسػػار أقصػػي فػػي جوارهمػػا وا 
 .طابقيف مف برج هيئة عمي

 الخػػادـ، خمفػػ  ويقػػؼ مسػػاعدي  أحػػد مػػع يتحػػدث جمػػس الممػػؾ القصػػر داخػػؿ فػػي ونجػػد
 .شرفة مف ينظر رجؿ ب  آخر طابؽ الطابؽ هذا ويعمو

 منػػاظر اسػػتكممت كمػػا السػػمطاف، لحػػريـ مسػػكف أنػػ  الظػػف أغمػػ  الثػػاني القصػػر بينمػػا
 كبيػػر، ثػػور عمػػي يػػنقض أسػػد نجػػد حيػػث المعماريػػة الخمفيػػات هػػذ  أسػػفؿ واإلفتػػراس الصػػيد
 .كبير بحجـ ألسديف ورسـ تعدو غزالف ومناظر

 األزهار وأشكاؿ النباتية الفروع قوامها النباتية بالزخارؼ السجادة ساحة أرضية وممئت
 الفػػروع متعػػددة شػػجرة وشػػكؿ الخشػػخاش وزهػػرة والقرنفػػؿ الخرشػػوؼ وثمػػار البػػتالت المتعػػددة
 وشػػكؿ محػػورة نباتيػػة أشػػكاؿ السػػجادة سػػاحة أعمػػي فػػي نجػػد بينمػػا نباتيػػة أوراؽ منهػػا يخػػرج
 .محورة بطريقة السرو شجرة

 الورقػػػة قوامهػػػا الدقيقػػػة النباتيػػػة الزخػػػارؼ مػػػف داخمػػػي إطػػػار السػػػجادة بسػػػاحة ويحػػػيط
 .البتالت متعددة النباتية

 الشػػكؿ محػورة الخرشػوؼ وثمػار الرمػاف حبػات بزخػارؼ األوسػط اإلطػار زخػرؼ بينمػا
 .محورة آدمية وجو  بأشكاؿ الداخؿ مف الرماف حبات ُزخرفت كما

 أللػػواف بالنسػػبة أمػػا دقيقػػة هندسػػية بزخػػارؼ مزخػػرؼ لمسػػجادة الخػػارجي اإلطػػار ونجػػد
 الثيػػػا  رسػػػـو جػػػا ت كمػػػا األحمػػػر، المػػػوف مػػػف أرضػػػية عمػػػي الزخػػػارؼ نفػػػذت فقػػػد السػػػجادة
 رسػـو فػي واألصػفر األبػيض الموف استخدـ وكذلؾ األصفر، بالموف وبعضها األحمر بالموف

 األوراؽ بعػػػػض تنفيػػػػذ فػػػػي األخضػػػػر المػػػػوف اسػػػػتخدـ كمػػػػا المعماريػػػػة، والخمفيػػػػات الحيوانػػػػات
 .النباتية

 النباتيػػة الزخػػارؼ بػػيف الهنػػدي المغػػولي الفنػػاف جمػػع كيػػؼ السػػجادة هػػذ  فػػي ونالحػػظ
 فػػي المحػػور الشػػكؿ ذات والطيػػور المعماريػػة الخمفيػػات ورسػػـو اآلدميػػة واألشػػكاؿ والحيوانيػػة

 . تاـ وانسجاـ تناسؽ
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  ((7700))لوحة لوحة 

 .تصويري منظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ثالثة بها يحيط وسطي ساحة عف عبارة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.إطارات

 .(ـ28هػ/22) القرف مطمع ـ،2711 لسنة ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة اإلمبراطورية المصانع في مصنوعة :مركز الصنـــع
 .بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ  94×  89 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- F.R.Martin, "AHistory Of Oriental Carpets Before1800" Oriental 

Rug Review vol VI, No 3June 1986, p.65.  

- Dimand,m.s.ph.D.AHand book of muhammadan Art " Newyork , 

1958 the metropolitan Museum of Art , third edition" , p.303-306. 
  :الــوصـــــــــــــف

 رسػـو فوقهػا وأشػجار نخيػؿ ورسػـو نباتيػة وفروع نباتات برسـو السجادة ساحة زخرفت
 منظػػر اإلرتفػػاع شػػاهقة النخيػػؿ واألشجارورسػػـو النباتػػات هػػذ  وسػػط نجػػد بينمػػا وأوز، طيػػور
 و النباتيػػػة الزخرفيػػػة الوحػػػدات تكػػػررت وقػػػد.  غزالػػػة عمػػػي يػػػنقض ألسػػػد رسػػػـ قوامػػػ  إفتػػػراس
 . السجادة ساحة عمي الحيوانية

 تشػاب  وقػد صػغيرة نباتية بوحدات مزخرؼ ضيؽ داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 . والزخارؼ الشكؿ حيث مف الداخمي اإلطار مع الخارجي اإلطار

 مػف مكػوف نجمػي بشػكؿ تنتهػي مسػتطيمة بأشػكاؿ مزخػرؼ األوسػط اإلطػار جا  بينما
 ضػػػمعاً  عشػػػر أثنػػػي ذات نجميػػػة أشػػػكاؿ المسػػػتطيمة األشػػػكاؿ بػػػيف ويفصػػػؿ أضػػػالع ثمانيػػػة

 المسػتطيمة األشػكاؿ وأسفؿ أعمي صغيرة مثمثات أشكاؿ ونجد ، روؤسها عند معها ومتماسة
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 محػورة نباتيػة زخػارؼ بػداخمها والنجميػة المسػتطيمة األشكاؿ وتحصر.  متقابمية وضعية في
 .  الطبيعة عف

 فػػػي الهندسػػػية واألشػػػكاؿ والنباتيػػػة الحيوانيػػػة الرسػػػـو بػػػيف الفنػػػاف وفػػػؽ كيػػػؼ ونالحػػػظ
 .وموضوغي شكمي وتناغـ تراصؼ

 أعمػى فػى لمشػراري  بقايػا توجػد حيػث بالشػراري  مؤطرة كانت السجادة أف نالحظ كما
 . السجادة
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  ((7777،،7777))  تاتالــوحــلــوحــ

 .تصويري منظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ثالثة بها يحيط وسطي ساحة عف عبارة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 ( .إطارات

 .(ـ28هػ/22) القرف مف األوؿ النصؼ إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والصوؼ والحرير القطف مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .بالهند المغولية اإلمبراطورية المصانع في صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ  253×  314 :الـمــقـــــــــــــاس
   :الـمـراجـــــــــــــــع

Daniel Walker, Flowers Under Foot, Newyork, Metropolitan Museum 

Of Art, p.55.  

  :الــوصـــــــــــــف
 فػي الفيػؿ يركػ  األميػر نجػد حيػث وقػنص إفتػراس منػاظر عػف السجادة زخارؼ تعبر
 زخػػارؼ ضػمت وقػد منػ ، الهػرو  تحػاوؿ التػػي الحيوانػات ويطػارد السػجادة سػاحة منتصػؼ
 لحيوانػػػات ومنػػػاظر والنمػػور كػػػالغزالف الهنديػػػة البيئػػة مػػػف طبيعيػػػة لحيوانػػات منػػػاظر السػػجاد
 المتداخمػة النباتيػة الفروع قوامها النباتية بالزخارؼ السجادة أرضية ُممئت وقد كالتنيف خرافية
 .البتالت متعددة الزهور وأشكاؿ

 فجػػػا ت الخػػػارجي اإلطػػػار مػػػع تشػػػاب  وقػػػد الػػػداخمي اإلطػػػار السػػػجادة بسػػػاحة ويحػػػيط
 نباتيػػة بزخػػارؼ مزخػػرؼ األوسػػط اإلطػػار بينمػػا صػػغيرة، نباتيػػة وحػػدات عػػف عبػػارة زخارفهػػا
 كمػػػا هندسػػػي تنػػػاغـ فػػػي رؤسػػػها عنػػػد متالمسػػػة مفصصػػػة جامػػػات أشػػػكاؿ داخػػػؿ محصػػػورة
 . محورة آدمية وروؤس محورة طيور بأشكاؿ الداخؿ مف الجامات زخرفت

 والنباتيػػػة الحيوانيػػػة الزخػػػارؼ نفػػػذت بينمػػػا أحمػػػر لػػػوف ذات السػػػجادة أرضػػػية وجػػػا ت
 . واألسود واألبيض واألصفر األخضر بالموف

 زخرفػػػػة عمػػػػي الفنػػػػاف أضػػػفها التػػػػي والحيويػػػػة الروعػػػػة إلػػػي نشػػػػير أف بالػػػػذكر والجػػػدير
 . وَعِدو حركة وضعية كمها الحيوانات فجا ت السجادة
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  ((7777))لوحة لوحة 
 .إفتراس مناظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 ثالثة بها يحيط وسطي ساحة عف عبارة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 (.إطارات
 .(ـ28هػ/22) القرف بداية إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والصوؼ القطف مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 The J.Paul Getty Museum بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ  251×  3:1 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- Bennett. Ianetal Rugs & carpets of the world Edison: wellfleet 

press,1977 . 

- Kendrick . a.f. and tattersall . C.E.C Hand Woven Carpets 1922 

rp, t. Newyork: Dover Publications, 1973. 
  :الــوصـــــــــــــف
 واألوراؽ والخرشػوؼ القرنفػؿ زهػرة رسػـو قوامهػا نباتية بزخارؼ السجادة ساحة زخرفت

 النباتيػة الزخػارؼ مػف األرضػية هػذ  فػوؽ وتعػدو ، البتالت متعددة والزهور المسننة الرمحية
 ساحة أسفؿ زخارؼ تشاب  ونالحظ إفتراس منظر في واألسود الغزالف ومنها حيوانات رسـو

 . اإلفتراس ووضعية الحيوانات أشكاؿ حيث مف السجادة ساحة أعمي زخارؼ مع السجادة
 مػع تشاب  قد صغيرة نباتية بوحدات مزخرؼ داخمي إطار السجادة بساحة يحيط بينما

ف لمسجادة الخارجي اإلطار  . الخارجي اإلطار عف نسبياً  فات  الداخمي اإلطار لوف كاف وا 
 األطػراؼ عنػد متماسػة ودائريػة مستطيمة جامات بأشكاؿ األوسط اإلطار زخرؼ بينما
 . محورة نباتية زخارؼ بداخمها وتحصر
 . 2أكبر اإلمبراطور عهد في مسكيف المصور بأسمو  منفذة السجادة هذ 

                                                           
1 Ydema, onno. Carpets and their Dating in Nether landish paintings "1540 – 1700" 

(wood bridge,Antique Collectors Club, 1991), p 85, fig.85. 
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  ((7777))لوحة لوحة 

 .تصويرية مناظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها ويحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .الهندية المغولية اإلمبراطورية بمصانع مصنوعة :مركز الصنـــع
 .سـ  321×331 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Islamic works of art, carpets and textiles,fig. 98 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 واألوراؽ النباتية الفروع رسـو قوامها المتداخمة النباتية بالزخارؼ السجادة ساحة ُممئت
 النباتػات هذ  فوؽ تعدو وهي الحيوانات الفناف رسـ وقد الصغيرة والحشائش البتالت متعددة

 . والصيد الحراسة كال  رسـو انتشرت حيث والصيد اإلفتراس عف تعبر مناظر في
 هودج فى يجمس وهو وزوجت  لإلمبراطور رسـ السجادة ساحة منتصؼ في نجد بينما

 الحيوانػات حركػة يراقبػوف و جػوادهـ صػهو  يمتطػوف لفرسػاف رسـ و فيؿ ظهر عمى محموؿ
 السػجادة سػاحة فػي منتشػرة ودقيقػة صػغيرة آدميػة رسػـو ونجػد لصػيدها ويتػأهبوف حولهـ مف
 . الصيد رحمة في اإلمبراطور تساعد التي لمحاشية كانت ربما

 بينمػػػا ، داخمػػػي كإطػػػار الدقيقػػػة النباتيػػػة الزخػػػارؼ مػػػف رفيػػػع شػػػريط بالسػػػجادة ويحػػػيط
 عػػف عبػػارة أدميػػة رسػػـو بػػداخمها تحصػػر مفصصػػة جامػػات برسػػـو األوسػػط اإلطػػار زخػػرؼ
 وقػػنص انقضػاض لمنظػػر رسػـ معهػػا بالتبػاد ونفػػذ األربػاع ثالثيػػة جمسػة يجمػػس ألنسػاف رسػـ
 برؤسػها متجهػ  الػداخمي لإلطػار األربعػة األركاف في الخرشوؼ ثمار مف كبيرة حبات ونجد
 .أدمية رسـو وبداخمها الخارج نحو

 .صغيرة وريدات بزخرفة مزخرؼ لمسجادة الخارجي اإلطار جا  بينما
 .واألسود والبني العاجي واألبيض واألصفر األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
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  ((7777))لوحة لوحة 

 .تصويري منظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ثالثة بها يحيط وسطي ساحة عف عبارة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.إطارات

 .(ـ:2هػ/24) رفقال إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .بالهند اإلمبراطورية بالمصانع مصنوعة :مركز الصنـــع
 .88شكؿ ،315ص ،سجاد الشرؽ  الشريؼ، الديف صالح :الـمـراجـــــــــــــــع
  :الــوصـــــــــــــف

 فػػي فنجػػد ، مسػػتويات ثالثػػة إلػػي مقسػػـ رائػػع تصػػويري بمنظػػر السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 ألمػػرتيف رسػػـ وربينهمػػا كبيػػرتيف سػػرو لشػػجرتيف رسػػـ السػػجادة سػػاحة أسػػفؿ األوؿ المسػػتوي
لػي السػجادة سػاحة أسػفؿ فػي لحيػوانيف رسػـ بينمػا مػزركش فسػتاف منهـ كؿ ترتدي  اليمػيف وا 
 رسػـ نجػد السػجادة سػاحة مػف المستوي هذا أعمي في جواد ، صهو  يمتطي ألمير رسـ نجد

 . السف صغير شا  ألمير رسـ وأماـ لطائر
 فػػػي وأيػػػديهما يقفػػػاف لجنػػػديف رسػػػـ فنجػػػد ، السػػػجادة سػػػاحة مػػػف الثػػػاني المسػػػتوي أمػػػا
لػي محػورة بطريقػة مرسومة سرو شجرة وبينمها جسمهما منتصؼ  فوقػ  فيػؿ رسػـ جوارهمػا وا 
 التصػوير مدرسػة فػي وجػدت التػي الزخػارؼ لتمػؾ تمامػاً  مشػاب  وهو الممؾ في  يجمس هودج

 لػػرجميف رسػػـ الفيػػؿ وأمػػاـ بالممػػؾ الخػػاص الحػػارس الفيػػؿ مقدمػػ  ويمسػػؾ ، الهنديػػة المغوليػػة
 كبيػػرة لزهػػرة رسػػـ ويعموهػػا إلػػيهـ برأسػػها تنظػػر الحجػػـ كبيػػرة أوز  رسػػـ وبجوارهمػػا متجػػاوريف

 . الطراز أوربية مالبس يرتدي لرجؿ رسـ وفوقها
 يمتطػػي فػػارس برسػػـ مزخػػرؼ فنجػػد السػػجادة سػػاحة فػػي واألخيػػر الثالػػث المسػػتوي أمػػا
 سػػرو لشػػجرة رسػػـ الخمػػؼ مػػف وبجػػوار  حركػػة وضػػعية فػػي الحصػػاف رسػػـ وقػػد جػػواد  صػػهوة
 الحشػػائش وسػػط ترعػػي لماشػػية ورسػػـ مزركشػػاً  فسػػتاناً  ترتػػدي لفتػػا  رسػػـ إلػػي باإلضػػافة كبيػػرة

 رسػـ المنظػر هػذا ويعمو  محورة بطريقة منفذ  السرو أشجار مف كبيرة أخري شجرة وبجوارها
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 رسػـ جانبيهػا وعمػي محػور شػكؿ ذات سرو شجرة ويعمو  الطراز أوربية مالبس يرتدي لرجؿ
 . الخمؼ إلي برأسهما ينظراف لطائريف

 أفقيػػػة بطريقػػػة وضػػػعت الثالثػػػة المسػػػتويات فػػػي التصػػػويرية المنػػػاظر هػػػذ  أف ونالحػػػظ
 وثمػػػار البػػػتالت متعػػػددة األزهػػػار رسػػػـو قوامهػػػا والنباتػػػات بالحشػػػائش مفعمػػػة أرضػػػية وسػػػط

 المنػاظر وضعت وقد ، الصغيرة الرماف وحبات المسننة الرمحية والورقة والقرنفؿ الخرشوؼ
 وتوجػد المفصػص العقد يشب  إطار داخؿ السجادة ساحة عمي النباتية والزخارؼ التصويرية
 ونباتػػات زهػور رسػـو قوامهػا العقػد هػذا خػارج أعمػي مػف السػجادة سػاحة عمػي نباتيػة زخػارؼ
 السػبع كػؼ لزهػرة برسػـ مػنهـ كػؿ وينتهػي السػجادة إطػار نحػو يتجهػاف نبػاتيف لفػرعيف ورسـ
 . مسنف رمحي شكؿ ذات نباتيتف ورقتيف فرع وبكؿ

 اإلطػػػار أمػػػا ، دقيقػػػة نباتيػػػة بزخػػػارؼ مزخػػػرؼ داخمػػػي إطػػػار السػػػجادة بسػػػاحة ويحػػػيط
  أزهار وأشكاؿ الشكؿ لوزية بأوراؽ محورة بطريقة السبع كؼ لزهرة برسـ زخرؼ فقد األوسط
 هندسػػػية أشػػػكاؿ زخرفتػػػ  وقػػػواـ الخػػػارجي اإلطػػػار ثػػػـ تبادليػػػة وضػػػعية فػػػي  البػػػتالت متعػػػددة
 . صغيرة

 . واألسود واألبيض واألحمر والبني األصفر الموف الفناف استخدـ وقد
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 (77)لوحة لوحة 

 .تصويري منظر ذات سجادة مف جز  :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مربع شكؿ ذات سجادة ساحة مف جز  :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 .بواشنطف النسيج بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 6:× 99 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Enza Milanesi, The Carpet, Fig. 135 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 مواجهػػة، وضػػع فػػي يتصػػارعاف فػػيالف بمنظػػر السػػجادة سػػاحة مػػف الجػػز  هػػذا زخػػرؼ
 بتمثيػؿ الفنػاف قػاـ وقػد الهنديػة، المغوليػة التطبيقيػة الفنػوف عمى المنظر هذا تمثيؿ شاع وقد
 سػحنة ذو فارسػاف ويعموهمػا الهنديػة، الطبيعػة فػي وجػدت كمػا متناهية بواقعية األفياؿ رسـو

 .محمية مغولية
 قوامهػػا ونباتػػات حشػػائش مػػف طبيعػػي منظػػر برسػػـو السػػجادة سػػاحة أرضػػية ممئػػت وقػػد

 وحشػػائش الخرشػػوؼ نبػػات وثمػػرة البػػتالت رباعيػػة وأزهػػار الشػػكؿ لوزيػػة نباتيػػة ألوراؽ رسػػـ
لى عشبية  .واقعية في اليمنى عمى اليسرى قدم  يقدـ لطائر رسـ نجد اليسار وا 

 زخارؼ تنفيذ في والبرتقالي والبني واألسود واألصفر األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
 .السجادة ساحة مف الجز  هذا
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  ((7777))لوحة لوحة 

 .طيور ورسـو تصويري منظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات أربعة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيؿ سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف مطمع ـ،2711 لسنة ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور مدينة في اإلمبراطورية المصانع في صنعت :مركز الصنـــع
 . بفينا والصناعة الفف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ  241×  3:1 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- Sarre Friedrich and Trenk Wald, hemann old oriental Carpets . 

trans A.F Kendrick . (Vienna Anton Schroll & co.): 1929 . 

- Bennett, Ianetal rugs & carpets of the world . (Edison : well Fleet 

press) 1977 . 

  :الــوصـــــــــــــف

 أوراؽ وتحمػػؿ كثيفػػة نباتيػػة فػػروع ذات كبيػرتيف لشػػجرتيف رسػػـ السػػجادة سػػاحة يزخػرؼ
 . نسبياً  صغيرة لشجرة رسـ اليميف جهة السجادة ساحة أعمي في ونجد كثيرة

 لطػائريف رسػـ السػجادة سػاحة أسػفؿ فػي فنجد الساحة ممئت فقد الطيور رسـو عف أما
 . جميمة أشكاؿ ذات كثيرة طيور الشجرة فروع عمي ويقؼ متقابميف

 يقػؼ سػاقها عػف فنجػد الثانيػة الشػجرة السػجادة سػاحة منتصػؼ فػي الشػجرة هذ  ويعمو
 لديؾ رسـ نجد الشجرة مف اآلخري الناحية وفي صغير آخر طاووس وبجوار  كبير طاووس

 ذات كبيريف لطائريف رسـو الشجرة هذ  ويعمو من ، حجماً  أصغر آخر ديؾ خمف  كبير بري
 . طويميف منقاريف

 الطيػور أشػكاؿ تداخمت فقد الحجـ صغيرة طيور برسـو الصغيرة الشجرة زخرفت بينما
 .الغَّنا  الحديقة يشب  ما مكون  رائع بشكؿ واألشجار والنباتات
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 متكػررة زخػارؼ ذو ثػاني إطػار ويميػ  الزخػارؼ مػف رفيػع شريط السجادة بساحة يحيط
 بفػروع مزخرؼ وهو الثالث اإلطار ثـ صغيريف، نباتيف فرعيف وسط نباتية ورقة رسـ قوامها
 زخػػػرؼ وقػػػد الخػػػارجي اإلطػػػار ثػػػـ والقرنفػػػؿ الخرشػػػوؼ ثمػػػار بينهػػػا يفصػػػؿ متداخمػػػة نباتيػػػة

 . البتالت المتعددة الزهرة رسـ قوامها دقيقة نباتية بزخارؼ
 . واألبيض واألخضر واألزرؽ واألصفر األحمر الموف الزخرفة في الفناف استخدـ وقد
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  ((7777))لوحة لوحة 
 .تصويري منظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.ـ2717 سنة) فى ،(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والحرير والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة  اإلمبراطورية المصانع في مصنوعة :مركز الصنـــع
 The Bernheimer Family Collection بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Christie's : Islamic Works of art and Indian miniatures,18
th

 October , 

London, 1994, lot.8. 
  :الــوصـــــــــــــف

 محػػػورة بطريقػػػة مرسػػػوماف متقػػػابالف لحيوانػػػات منظػػػر السػػػجادة سػػػاحة أسػػػفؿ فػػػي نجػػػد
 ألرنبػيف رسػـ السػجادة يمػيف عمػي نجػد بينمػا بػ  منػ  حجمػاً  أكبػر آخػر لطائر رسـ ويعموهما
 وعمػػػي كبيػػػرة قػػػروف ذات لوعػػػؿ رسػػػـ السػػػجادة سػػػاحة منتصػػػؼ وفػػػي محػػػورة بطريقػػػة بػػػرييف
 .لمخمؼ برأسها وتنظر تعدو غزالف جانبيف

 وقػد غزالف يالحؽ أسد نجد حيث حيوي طابع ذات إلفتراس منظر المنظر هذا ويعمو
ػػػور وقػػػد منػػػ  هربػػػا  خػػػوؼ فػػػي لإلسػػػد تنظػػػر وهػػػي لمخمػػػؼ برأسػػػها تمتػػػؼ إحػػػداهما الفنػػػاف صَّ

 .وخشية
 الزخػػارؼ هػػذ  جػػا ت وقػػد بأجنحتهػػا يحػػالؽ لطػػائرات رسػػـ السػػجادة سػػاحة أعمػػي وفػػي
 متناسؽ تباعد في السجادة أرضية عمي المنثورة النباتية الزخارؼ مف أرضية عمي الحيوانية

 .البتالت متعددة واألوراؽ والقرنفؿ الخرشوؼ أوراؽ الزخرفة هذ  وقواـ الممؿ، يبعث ال
 أوراؽ رسػـو قوامهػا الدقيقػة النباتيػة الزخػارؼ مػف ضػيؽ إطػار السػجادة بساحة ويحيط

 .البتالت متعددة نباتية
 عػف تمامػاً  محػورة نباتيػة زخارؼ تحمؿ مستطيمة بأشكاؿ األوسط اإلطار زخرؼ بينما
 عمػػػي الهندسػػػية األشػػػكاؿ هػػػذ  جػػػا ت وقػػػد ، مفصصػػػة دائػػػرة شػػػكؿ بينهػػػا ويفصػػػؿ الطبيعػػػة
 مػػف رفيػػع شػػريط عػػف عبػػارة لمسػػجادة الخػػارجي اإلطػػار أمػػا النباتيػػة، الزخػػارؼ مػػف أرضػػية

 .الدقيقة النباتية الزخارؼ
 والبنػي والفػات  واألزرؽ األصفر والموف األرضية في األحمر الموف الفناف استخدـ وقد

 . الزخارؼ في
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  ((7777))لوحة لوحة 
فتراس صيد مناظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة  .وا 
 (. إطارات أربعة بها يحيط وسطي ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) رفقال أواخر إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة األمبراطورية مصانع في صنعت :مركز الصنـــع
 Courtesy The Textile Gallery , London بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ 2:4×  258 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Hali, the international magazine of Antique carpet and textile art . 

November 1998 . issue. 81. 
  :الــوصـــــــــــــف
 رسمها وقد غزالة خمؼ يعدو ألسد رسـ قوامها إفتراس بمناظر السجادة ساحة زخرفت

 انقػض قػد ألسػد رسػـ نجػد السػجادة سػاحة منتصؼ وفي الطبيعة عف نسبياً  محور شكؿ في
 . اإلسد عف مبتعدة تعدو غزالة وبجوارهما من  وناؿ أخر أسد عمي

 الفناف وأضفى بها المحاؽ ويريد غزالة عمي ينقض نمراً  فنجد السجادة ساحة أعمي أما
 .اإلفتراس منظر رسـ فى الواقعية مف الكثير

 الخرشػػوؼ ثمػػار قوامهػػا النباتيػػة الزخػػارؼ مػػف أرضػػية عمػػي المنػػاظر هػػذ  رسػػمت وقػػد
 المػػػراوح ورسػػػـو البػػػتالت متعػػػددة والزهػػػور الصػػػينية المػػػوتس وزهػػػرة الثالثيػػػة النباتيػػػة واألوراؽ
 . الخشخاش وزهرة النخيمية

 صػغيرة نباتيػة ورقػة عػف عبػارة زخػارؼ ب  ضيؽ داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 الرمػػاف حبػػات ثمػػار قوامهػػا الحجػػـ كبيػػرة نباتيػػة بزخػػارؼ مزخػػرؼ الثالػػث اإلطػػار ثػػـ مكػػررة،

 متعػػػددة صػػػغيرة وريقػػػات تحمػػػؿ نباتيػػػة فػػػروع طريػػػؽ عػػػف بعضػػػها مػػػع متصػػػم  والخرشػػػوؼ
 وضػػعية فػػي البػػتالت ثالثيػػة نباتيػػة بوريقػػ  ومزخػػرؼ لمسػػجادة الخػػارجي اإلطػػار ثػػـ البػػتالت،
 التنػػوع مػف طابعػاً  السػجادة عمػي لتضػفي وقاتمػ  فاتحػػة بػألواف بتموينهػا الفنػاف قػاـ قػد تبادليػة
 .الزخرفي
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 (70)لوحة لوحة 
 .إفتراس ومنظر حيوانية زخارؼ ذات تعميؽ سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 مف إطارات ثالثة بها يحيط وسطى ساحة) مربع شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 (.جهات ثالث
 .(ـ28هػ/22) القرف منتصؼ إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت الصنـــع:مـادة 
 .الهندية الهور بمدينة صنعت :مركز الصنـــع
  Lagan . Courtesy The Textile Gallery Londonبػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 سـ  685×  365 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- Victoria & Albert Museum, Indian Art, 1952, pl. 25. 
- Daniel Walker, Flowers Under Foot, Newyork, Metropolitan 

Museum Of Art, p.56. 
  :الــوصـــــــــــــف

 وقنص وصيد عدو مناظر يمثؿ رائع تصويري بمنظر السجادة ساحة زخرفت
نقضاض  الزخارؼ مف مهاد عمى بأكمم  المنظر ونفذ الغزالف، مف فريستها عمى النمور وا 

 يمفت كما البتالت، متعددة وأزهار وخرشوؼ قرنفؿ وثمار نباتية فروع رسـو قوامها النباتية
 شكؿ عمى رمزاً  أو شارة يمثؿ رسماً  وجود أعمى مف السجادة ساحة منتصؼ في النظر

 محورة، نباتية زخارؼ منها جز  بكؿ أجزا  ثالثة إلى ُقسػِّػـ الشكؿ منتظـ غير مستطيؿ
 وضعية فى فيؿ رسـ ويعموها محورة نباتية أوراؽ مف( تتويجة) تعريشة الشكؿ هذا ويعمو
 الشرقية الهند لشركة التابع البريطاني الجيش قوات ألحد رمزاً  ذلؾ كاف ربما) حركة

 (.اإلنجميزية
 وقد ومتداخمة، متشابكة نباتية زخارؼ ذو داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط

 بزخارؼ األوسط اإلطار زخرؼ حيف في تمامًا، مع  لمسجادة الخارجي اإلطار تشاب 
 متعددة ووريدات والخرشوؼ القرنفؿ ثمار مف حبات رسـو قوامها ومتشابكة متداخمة نباتية

 سابقاً  إليها المشار العالمة أو الشارة شكؿ وسطها في النباتية الزخارؼ وتحصر البتالت،
 .حركة وضعية في لفيؿ رسـ ويعموها
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 .وصيد إفتراس مناظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) مربع شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .بالهند اإلمبراطورية بالمصانع مصنوعة :مركز الصنـــع
 خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ251× 431 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Murray Eilan Jr. And Contained In His Landmark Book"Chinese And 

Exotic Rugs " New York Graphic Society , Boston 1978. 
  :الــوصـــــــــــــف

 يػػنقض ألسػػد رسػػـو قوامهػػا ، متكػػررة وصػػيد إفتػػراس بمنػػاظر السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 نباتيػػة بزخػػارؼ المممػػؤة السػػجادة أرضػػية عمػػي المنظػػر تكػػرر وقػػد الغػػزالف مػػف فريسػػت  عمػػي

 واألوراؽ البتالت متعددة والوريقات والقرنفؿ الخرشوؼ نبات رسـو قوامها ومتشابكة متداخمة
 . المسننة الرمحية

 تشػػػب  الزخػػػارؼ مػػػف ضػػػيؽ شػػػريط عػػػف عبػػػارة داخمػػػي إطػػػار السػػػجادة بسػػػاحة ويحػػػيط
 ومتداخمػػة متشػػابكة نباتيػػة بزخػػارؼ ُزخػػرؼ وقػػد األوسػػط اإلطػػار ثػػـ مطموسػػة، نقػػاط زخرفػػة
 النباتيػة الفػروع وسػط األوسػط الكنار أرضية عمي العزالف وتعدو الرماف حبات بينها تحصر

 . إلفتراسها األسود وتالحقها
 . جداً  وصغيرة دقيقة نباتية بزخارؼ مزخرؼ وهو الخارجي اإلطار نجد ثـ

 كثيفػػة الغابػػة شػػكؿ السػػجادة عمػػي ليضػػفي ومتداخمػػة كثيػػرة ألوانػػاً  الفنػػاف اسػػتخدـ وقػػد
 والبنػػػي واألزرؽ واألصػػػفر األحمػػػر المػػػوف لػػػذلؾ اسػػػتخدـ وقػػػد ، الحيوانػػػات كثيػػػرة األشػػػجار
 . واألسود والبرتقالي
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  ((7777))لوحة لوحة 
 .تصويري منظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف أواخر إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور مدينة في اإلمبراطورية بالمصانع ُصنعت :مركز الصنـــع
 Lagan . Courtesy The Textile Gallery London بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 585×311 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Daniel Walker, Flowers Under Foot, Newyork, Metropolitan Museum 

Of Art, p.54. 

  :الــوصـــــــــــــف
برسػػـو فػػروع نباتيػػة متشػػابكة ومتداخمػػة قوامهػػا رسػػـو وريػػدات  السػػجادة سػػاحة زخرفػػت

وأزهػػػار السػػػنبؿ البػػػري وأوراؽ لوزيػػػة وأوراؽ رمحيػػػة مسػػػننة ذات تعريشػػػات  متعػػػددة البػػػتالت
 .الشكؿ وثمار الروماف والخرشوؼ

في ساحة السجادة حيػث نجػد  التي تعدو بواقعية تالفناف عف رسـو الحيواناعبر كما 
رسػػـو ألسػػود تػػنقض عمػػى فريسػػتها مػػف الغػػزالف ورسػػـو لطػػائر السػػيمرغ يهػػاجـ أسػػد مرسػػـو 

 ؿ محور.شكب

طػػػاريف داخميػػػيف زخرفػػػا بزخػػػارؼ نباتيػػػة دقيقػػػة، بينمػػػا جػػػا  بسػػػاحة السػػػجادة إويحػػػيط 
حيوانيػػة قوامهػػا رسػػـو نمػػور وفهػػود تعػػدو عمػػى اإلطػػار األوسػػط اكثػػر اتسػػاًعا وذات زخػػارؼ 

 تية.أرضية مف الزخارؼ النبا

التػػػي تعمػػػو واجهػػػات فات ازخػػػرؼ اإلطػػػار الخػػػارجي لمسػػػجادة برسػػػـو تشػػػب  الشػػػر بينمػػػا 
ر مػػف الخػػارج شػػريط رفيػػع خػػالي مػػف الزخػػارؼ لحمايتهػػا وقػػد عبػػ طر السػػجادةؤ ويػػ ،العمػػائر

 بيعة.الفناف عف رسـ الزخارؼ النباتية والحيوانية بواقعية فرسمها كما شاهدها في الط
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 .2واؽ الواؽ طراز سجاجيد مف أجزا  أربعة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مربع شكؿ ذات سجادة مف أجزا   أربعة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف وبداية (ـ27 هػ/21) رفقال أواخر إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والصوؼ القطف مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .اإلمبراطورية الفنية الورش :مركز الصنـــع
 .بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . Basil Gray , the arts of india , phaid on , fig. 212 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 تنتهػػي نباتيػػة فػػروع األوسػػط الجػػز  زخػػرؼ حيػػث ، أجػػزا  ثالثػػة إلػػي السػػجادة ُقسػػمت
 مسػػػننة رمحيػػػة وأوراؽ التوليػػػ  وزهػػػرة البػػػتالت متعػػػددة زهػػػور قوامهػػػا محػػػورة زهػػػور برسػػػـو

 و سػػػباع وروؤس والغػػػزالف األفيػػػاؿ كػػػروؤس محػػػورة حيوانيػػػة روؤس برسػػػـو ينتهػػػي وبعضػػػها
 . الطبيعة عف محورة وحيوانات وعؿ ورأس أسود روؤس

 األزرؽ المػػػػوف اسػػػػتخدـ وقػػػػد تمامػػػػاً  الزخػػػػارؼ بػػػػنفس الجػػػػانبييف الجػػػػز اف زخرفػػػػا وقػػػػد
 نباتيػػة زخػػارؼ ذات الرابػػع الجػػز  ونجػػد ، السػػجادة زخرفػػة فػػي واألصػػفر واألحمػػر واألخضػػر
 .لمسجادة كإطار استخدـ الجز  هذا يكوف أف الراج  ومف ومتشابكة متداخمة

 

                                                           
عرؼ هذا النوع مف السجاد المغولي الهندي بإسـ سجاجيد "الواؽ واؽ" ويقصد بها السجاجيد ذات زخارؼ  -2

فروع نباتية وأشجار تنتهي بأشكاؿ حيوانات ورؤوس آدمية محورة عف الطبيعة. أنظر الفصؿ الخامس مف 
 نفس الرسالة.
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 (777) لوحة

 .واؽ الواؽ طراز سجادةمف ساحة مف جز  :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مربع شكؿ ذات السجادة ساحة مف جز  :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف وبداية (ـ27 هػ/21) القرف أواخر إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة الفنية بالورش صنعت :مركز الصنـــع
 .بباريس الموفر بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 2.67× 2.22 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Yves Mikaeloff, Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World, p.196, 

fig. 173. 

  :الــوصـــــــــــــف

 وأزهػار لوزيػة أوراؽ تحمػؿ نباتيػة فػروع بزخػارؼ السػجادة ساحة مف الجز  هذا زخرؼ
 فػػي إنتشػػر كمػػا البػػتالت، متعػػددة بوريػػدات تنتهػػي فػػروع تحمػػؿ لفػػازة رسػػـ نػػرى كمػػا صػػغيرة،
 عػػف محػػورة حيوانػػات بػػرؤوس تنتهػػي محػػورة كبيػػرة نباتيػػة فػػروع رسػػـو السػػجادة سػػاحة زخرفػػة

 تصػػطاد وهػػي الكبيػػرة لألفػػاعي ورسػػـ والسػػمحفا  الفيػػؿ شػػكؿ يمثػػؿ رسػػماً  نجػػد حيػػث الطبيعػػة
 عػف محػورة الحيوانػات هػذ  وجا ت لألماـ، الممتدة األوز ورؤوس الصغيرة البرية الحيوانات
 المػػػوف مػػػف أرضػػػية عمػػػى واألسػػػود واألخضػػػر األصػػػفر المػػػوف تموينهػػػا فػػػي واسػػػتخدـ الطبيعػػػة
 .الداكف األحمر
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 .واؽ الواؽ طراز مف سجادة مف جز  :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .ضيؽ بإطار محاطة مستطيؿ شكؿ ذات سجادة مف جز  :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف مطمع ،(ـ2711 سنة) إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .بالهند اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 .فرانسيسكو بساف الدقيقة الفنوف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 سـ413×91 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Stuart Cary Welch, India Art and Culture , 1300-1900, pl. 95. 
  :الــوصـــــــــــــف

 بطريقة مرسومة حيوانات ورسـو خرافية حيوانية برسـو السجادة مف الجز  هذا ُزخرؼ
 .الطبيعة عف تماماً  محورة

 رأس الفنػػاف رسػػـ فقػػد الزخرفػػي لمموضػػوع بدايػػة السػػجادة سػػاحة يسػػار عمػػي نجػػد حيػػث
 الشػديد التحػوير ونالحظ الثور كقروف قروف ول  محورة بطريقة الذئ  أو األسد يشب  حيواف

 محػورة بطريقػة واألنػؼ الفػـ ورسػماً  األحمػر بػالموف عينيػ  لونػت حيػث الحيواف وج  رسـ في
 نجػػد الحيػػواف رأس أعمػػي وفػػي عريضػػتاف واألذنػػاف صػػغيرة نباتػػات يشػػب  مػػا فمػػ  مػػف ويتػدلي
 مػػف أزواج لثالثػة شػكؿ تكػوف نػػار فمػ  مػف ويخػرج التنػيف يشػػب  برسػـ ينتهيػاف كبيػراف قرنػاف

 صػػغيرة حيوانيػػة زخػػارؼ الطيػػور هػػذ  رسػػـ أعمػػي يوجػػد كمػػا. معػػاً  روؤسػػهما تتقابػػؿ الطيػػور
 .صغيرة وتماسي  تنيف روؤس أشكاؿ رسـ قوامها ومحورة

 متقػػػابميف لغػػػزاليف رسػػػـ المحػػػورة األسػػػد لػػػرأس السػػػابقيف القػػػرنييف رسػػػـ خمػػػؼ نجػػػد كمػػػا
 صػغيرة نباتيػة لزخػارؼ رسػـ بينهمػا ويفصػؿ الطبيعػة عػف محػورة تجريديػة بطريقػة مرسوميف
 .ومحورة
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 خمؼ إفتراس منظر في فم  ويفت  يعدو لذئ  رسـ السجادة ساحة أسفؿ في نجد كما
 .الطبيعة عف محورة بطريقة مرسومة الصغيرة والزواحؼ التماسي  تشب  صغيرة حيوانات

 محػػورة بطريقػػة مرسػػوميف كبيػػر ثػػور لرأسػػيف رسػػـ أسػػفؿ مػػف السػػجادة سػػاحة ويتوسػػط
 وروؤس نباتيػػة رسػػـو المنظػػر هػػذا ويعمػػو رأسػػهما عنػػد ومتنػػافريف جسػػمهما عنػػد ومتالمسػػيف

 مػػف حيػػث متمػػاثميف جػػزئيف إلػػي السػػجاة تفصػػؿ وكأنهػػا رأسػػية وضػػعية فػػي محػػورة حيوانيػػة
 ويحػػيط ، السػػجادة مػػف الثػػاني النصػػؼ فػػي تكػػرر قػػد الزخرفػػي الموضػػوع هػػذا أف المفتػػرض
 مػػف تمامػػاً  خػػالي رفيػػع شػػريط عػػف عبػػارة خػػارجي إطػػار جوانػػ  ثالثػػة مػػف السػػجادة بسػػاحة

 .الزخارؼ
 واألصػفر األبػيض والمػوف لمسػجادة أرضػية عمػؿ في األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
 .بالسجادة النباتية والزخارؼ الحيوانية المناظر رسـ في والبني واألزرؽ واألسود
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 .تصويري منظر ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 .مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) رفقال إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والصوؼ والحرير القطف مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .كشمير إقميـ في مصنوعة :مركز الصنـــع
 . سـ 221×541 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Islamic works of art ، carpets and textiles، p.110 :الـمـراجـــــــــــــــع
  :الــوصـــــــــــــف

 فػػي حبيبهػػا تنتظػػر عاشػػقة عػػف يعبػػر رائػػع تصػػويري بمنظػػر السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 طيػور عميهػا ويقػؼ نباتيػة أوراؽ بهػا فػروع تحمؿ كبيرة لشجرة رسـ فنجد غنَّا ، حديقة وسط

 الشػجرة بفػرع ممسػك  اليمنػي يػدها ووضػعت الشػجرة إلػى ظهرهػا وأسػندت الفتػا  وقفت وقد ،
 األرضػية فرشػت وقػد اليمنػي عمػي اليسػري قػدمها قػدمت وقػد بيضػا  هالػة برأسػها أحػيط وقد

 .والظبا  كاألغناـ ترعي حيوانات ورسـو صغيرة نباتية وحـز أزهار برسـو
 اآلخػػري الناحيػػة فػػي ونجػد بهػػا األوز تسػػب  صػػغيرة بحيػرة عمػػي بأكممػػ  المنظػػر ويطػؿ

 ورسػـ ، دائريػة نصػؼ وقبػ  وبػرجيف لقصػر رسػـو قوامهػا معماريػة لخمفيات رسـ البحيرة مف
 كمػػػا السػػجادة يسػػار أقصػػي فػػي صػػغيرة شػػػجرة بجػػوار  صػػغيرة لبيػػت ورسػػـ ، جباليػػة لػػتالؿ
 (.تشي) الصينية السح  برسـو السما  زخرفت

 شػػديدة ببراعػػة التصػػويري المنظػػر ُنفػػذ وقػػد ، السػػجادة وأسػػفؿ أعمػػي الشراشػػي  وتػػؤطر
 فػػػػي الهنديػػػػة المغوليػػػػة المدرسػػػػة يتبػػػػع مخطػػػػوط مػػػػف تصػػػػوير  هػػػػذ  أف لمنػػػػاظر يخيػػػػؿ حتػػػػي

 .التصوير
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   الجامة ذات السجاجيد -7
 أو الصػػػػرة برسػػػػـو المزخػػػػرؼ السػػػػجاد المغػػػػوؿ أبػػػػاطرة عصػػػػر فػػػػي الهنػػػػد انتجػػػػت لقػػػػد

 مػػف أجػػزا  وجػػود مػػع السػػجادة سػػاحة وسػػط فػػي كبيػػرة لجامػػة زخرفػػة نجػػد بحيػػث ،(الجامػػة)
 . األربعة األركاف في الوسطي الجامة

 شػكؿ عمػي أو مفصصػة جامػة شػكؿ عمػي فجػا ت الوسطي الجامة شكؿ اختمفت وقد
 برسػـو الطػراز هػذا فى الجامات رسـو تأثرت وقد بخارية أوشكؿ دائري شكؿ عمي أو معيف

 خاصػًا، زخرفيػاً  رونقاً  السجاد مف النوع هذا عمي أضفي مما الصفوى، السجاد فى الجامات
 :يمي ما الجامة أو الصرة ذات السجاجيد هذ  أمثم  مف ولعؿ
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 . الجامة زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 . والقطف الصوؼ مف صنعت الصنـــع:مـادة 
 . الهور مدينة في صنعت :مركز الصنـــع

 بمتحؼ األصفهاني الهندي السجاد مجموعة ضمف محفوظة مكان الحفـــظ:
 .المتروبوليتاف

 . سـ  243×  317 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.bashircarpets.com/paca.html 
Lahore carpet of the so – called indo isphahan type. 

  :الــوصـــــــــــــف

 نباتيػػة بزخػػارؼ فيػػ  ضػػمع كػػؿ ينتهػػي معػػيف شػػكؿ عمػػي جامػػة السػػجادة سػػاحة يتوسػػط
 وأوراؽ خرشوؼ ثمار قوامها نباتية بزخارؼ السجادة ساحة ُممئت كما ، الطبيعة عف محورة
 يحػػدها السػػجادة سػػاحة فػػي النباتيػػة الزخػػارؼ أف ونالحػػظ الخشػػخاش وزهػػرة البػػتالت متعػػددة
 .سودا  خطوط

 مثمثػات أشػكاؿ مكونػاً  متعػرج خػط برسػـ مزخػرؼ داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 وحبػػػات الخرشػػػوؼ ثمػػػار بزخػػػارؼ األوسػػػط اإلطػػػار زخػػػرؼ بينمػػػا ، متقابمػػػة وضػػػعية ذات

 نباتيػة بزخػارؼ مزخػرؼ الخارجي اإلطار نري حيف في ، البتالت المتعددة واألزهار الرماف
 واأللػواف( واألصػفر األبػيض) مثػؿ الفاتحػة األلػواف بػيف السػجادة هػذ  الفنػاف جمػع وقد دقيقة
 . تاـ تناسؽ في( والبني األسود) مثؿ القاتمة

http://www.bashircarpets.com/paca.html
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 .الوسطي الجامة زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ2741 : 2731) سنة إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف الوبري الصوؼ مف ُصنعت مـادة الصنـــع:
 . الهور مدينة في مصنوعة :مركز الصنـــع
 . بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ  247×   317 :الـمــقـــــــــــــاس
  .Daniel Walker Flowers Under Foot, p.65 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 طرفيػ  عنػد ينتهػي دائػري شػكؿ عػف عبػارة كبيػرة وسػطي جامػة السجادة ساحة يتوسط
 المتشػػػابكة النباتيػػػة بالزخػػػارؼ الػػػداخؿ مػػػف ممئيػػػت وقػػػد( بخاريػػػة شػػػكؿ) ثالثيػػػة ورقػػػة بكشػػػؿ
 ، الرمحيػة واألوراؽ البتالت متعددة والوريدات الرماف وحبات الخرشوؼ ثمار قوامها الكثيفة
 الزخػارؼ قوامهػا زخرفيػة كوحػدات البخارية مف أجزا  األربعة السجادة أركاف في يوجد بينما

 . الشكؿ كأسية القواعد ذات واألوراؽ النخيمية والمراوح الدقيقة النباتية
 أشػػكاؿ قوامهػػا صػػغيرة هندسػػية بوحػػدات مزخػػرؼ داخػػؿ إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط
 نباتيػػة بزخػػارؼ لمسػػجادة األوسػػط اإلطػػار زخػػرؼ بينمػػا ، الحجػػـ صػػغيرة ودوائػػر مسػتطيالت

 المتشػػػابكة النباتيػػػة الفػػروع مػػػف أرضػػية عمػػػي والخرشػػػوؼ الرمػػاف ثمػػػار قوامهػػا الحجػػػـ كبيػػرة
 .صغيرة مطموسة بحبيات مزخرؼ لمسجادة الخارجي اإلطار وجا .  والمتداخمة
 المػػػوف اُسػػػتخدـ بينمػػػا المػػػوف حمػػػرا  أرضػػػية عمػػػي السػػػجادة سػػػاحة زخػػػارؼ نفُػػػذت وقػػػد
 . الزخارؼ لتنفيذ واألخضر واألزرؽ واألسود األصفر
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .مفصصة جامات زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات بثالثة محاطة وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .(ـ28هػ/22) رفقال إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .اإلمبراطورية الفنية الورش :مركز الصنـــع
 . سـ  231×  351 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Stuart Cary weleh , India art and culture, 1300-1900, prestel, mapin 

pubishing pvt. lrd p. 207. 

  :الــوصـــــــــــــف

 فػي منهػا أجػزا  ونجػد روؤس ثمانيػة ذات مفصصػتاف جامتػاف السجادة ساحة يزخرؼ
 سػػاحة ُممئػػت حػػيف وفػػي.  السػػجادة سػػاحة منتصػػؼ وفػػي السػػجادة لسػػاحة األربعػػة األركػػاف
 .دقيقة نباتية وزخارؼ صغيرة دائرية بنقاط السجادة

 تمامػػا والخػػارجى الػػداخمى اإلطػػار تشػػاب  وقػػد إطػػارات ثالثػػة السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط
 النباتيػة الفػروع قوامهػا ومتشػابكة متداخمة نباتية بزخارؼ مزخرؼ األوسط اإلطار جا  بينما

 .الشكؿ كأسية والوريقات
 فػػي المػػوف صػػفرا  أرضػػية عمػػي الرفيػػع واألخضػػر األحمػػر بػػالخط الزخػػارؼ نفػػذت وقػػد

 .بيضا  أرضية عمي واألصفر األخضر بالموف اإلطار زخارؼ نفذت وقد ، السجادة ساحة
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  ((770770))لوحة لوحة 

 .الوسطي الجامة زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والححرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 . بفينا والصناعة الفف بمتحؼ محفوظة :مركز الصنـــع
 .سـ 2:1×451 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter A.Hawley, Oriental Rug, Aniique And Modern, p.44 . 
  :الــوصـــــــــــــف

 ورقػػة شػػكؿ وأسػػفمها أعالهػػا فػػي يوجػػد مفصصػػة وسػػطي جامػػة السػػجادة سػػاحة يتوسػػط
 ووريػػػدات البػػػتالت متعػػػددة أزهػػػار قوامهػػػا دقيقػػػة نباتيػػػة بزخػػػارؼ الػػػداخؿ مػػػف مزخرفػػػة نباتيػػػة

 الجامػػػػة فرسػػػػـ)  األربعػػػػة السػػػػجادة أركػػػػاف فػػػػي الجامػػػػة مػػػػف أجػػػػزا  ووزعػػػػت الحجػػػػـ صػػػػغيرة
 السػػػجادة سػػػاحة أرضػػػية وممئػػػت( السػػػجادة زخرفػػػة فػػػى األساسػػػى الموضػػػوع يمثػػػؿ الوسػػػطى
 صػهو  يمتطوف لفرساف رسـو قوامها تصويرية ومناظر حيوانية ورسـو دقيقة نباتية بزخارؼ
 . حركة وضعية في جوادهـ

 األوسط اإلطار جا  بينما ، النباتية الزخارؼ مف ضيؽ إطار السجادة بساحة ويحيط
 النباتيػة الزخػارؼ مػف أرضية عمي والخرشوؼ القرنفؿ وثمار الرماف حبات بأشكاؿ مزخرؼ
 . الصغيرة
 وريػػدات رسػػـو قوامهػػا دقيقػة نباتيػػة بزخػػارؼ زخػػرؼ وقػد لمسػػجادة الخػػارجي اإلطػػار ثػـ
 . صغيرة وأزهار
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  ( ( 777777))لوحة لوحة 

 .وسطي جامة ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) رفقال إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة صنعت :مركز الصنـــع
 Gulbenkian museum""  بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ  6:×  351 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Facets of india art, asym posium held at the Vitoria and albert museum,  

p. 227. 

  :الــوصـــــــــــــف

 رسـ بداخمها الشكؿ منتظمة غير مفصصة وسطي لجامة رسـ السجادة ساحة يتوسط
 لوريػدة رسـ وبداخمها صغيرة مربعات أشكاؿ أضمع  كؿ في معيف شكؿ عمي صغيرة لجامة
 المسػاحة زخرفػت وقػد. الفصػوص متعػددة وريػدات بأربعة ومحاطة دائرية شكؿ ذات صغيرة

 رسػػـو قوامهػػا ومتداخمػػة متشػػابكة نباتيػػة بزخػػارؼ والصػػغيرة الكبيػػرة الجامػػة بػػيف المحصػػورة
 . صغيرة نباتية وأوراؽ البتالت متعددة وريدات

 برسـ وتنتهي لمداخؿ ممتفة ومتداخمة كثيفة نباتية فروع بروسـو السجادة ساحة وممئت
 األركػاف فػي نباتيػة حػـز أشػكاؿ نجػد كمػا.  الشػكؿ كأسػية قاعػدة ذات ، البتالت ثنائية ورقة

 .السجادة لساحة األربعة
 وريػػدات برسػػـ مزخػػرؼ رفيػػع شػػريط عػػف عبػػارة داخمػػي إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط

 ومزخػػرؼ إتسػػاعاً  أكثػػر وهػػو األوسػػط اإلطػػار ويميػػ  دقيقػػة نبايتػػة فػػروع بينهػػا يفصػػؿ صػػغيرة
 خطػػوط بينهػػا يفصػػؿ الحجػػـ كبيػػرة والخرشػػوؼ القرنفػػؿ لثمػػار رسػػـو قوامهػػا نباتيػػة بزخػػارؼ
 خػارجي إطػار السػجادة ويػؤطر ، صػغيرة وريػدات برسـو اإلطار أرضية ممئت كما مستقيمة

 .ومتداخمة متشابكة نباتية زخارؼ ذات
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 (777)لوحة

 .وسطى جامة ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالث بها يحيط وسطى ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف أواخر إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية دلهي بمدينة الشرقية الهند شركة بمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 .بباريس خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 3.22× 2.26 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Yves Mikaeloff, Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World, pl. 187. 
  :الــوصـــــــــــــف

 الشػػػكؿ بيضػػػاوية جامػػػة) بخاريػػػة شػػػكؿ عمػػػى وسػػػطى بجامػػػة السػػػجادة سػػػاحة زخرفػػػت
 برسػـو الػداخؿ مػف الوسػطى الجامػة زخرفػت وقػد( نباتيػة لورقػة رسػـ وأسفؿ أعمى مف يعموها
 فػي البػتالت، متعػددة وزهػور الشػكؿ لوزية نباتية وأوراؽ حشائش رسـو قوامها نباتية زخارؼ
 معينػات أشػكاؿ رسػـ قوامهػا هندسػية بزخػارؼ الجامػة رسػـ خػارج السجادة ساحة ممئت حيف

 .بعضها عف منفصمة
 وريػػدات رسػػـو قوامهػػا دقيقػػة نباتيػػة زخػػارؼ مػػف داخمػػي إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط

 زخػارؼ و األوسػط اإلطػار جػا  بينمػا تماماً  مع  الخارجي اإلطار تشاب  وقد الحجـ صغيرة
 .أفقية وضعية في متراصة نباتية حـز رسـ قوامها نباتية

 .السجادة زخرفة في واألسود واألبيض واألصفر األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
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 (777)لوحة لوحة 

 .الوسطى جامة ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات بأربعة محاطة وسطى ساحة) مربع شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ:2هػ/24) القرف إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهند بشماؿ الفنية الورش في صنعت :مركز الصنـــع
 Rome, Luciano Coen Collection"" بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 2.51× 2.41 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Enza Milanesi, The Carpet, Fig. 135 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 زخػػارؼ مػػف مكونػػة الشػػكؿ منتظمػػة غيػػر وسػػطى جامػػة برسػػـ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 حػػيف فػػي األربعػػة األركػػاف فػػي الجامػػة مػػف أجػػزا  ويوجػػد الطبيعػػة عػػف محػػورة نباتيػػة فػػروع
 .الزخارؼ مف تماماً  خالية السجادة ساحة جا ت

 وريػػدات رسػػـو قوامهػػا دقيقػػة نباتيػػة زخػػارؼ ذو داخمػػي إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط
 نباتية زخارؼ ذو األوسط اإلطار ويمي  الحجـ، صغيرة الصمي  عود وزهرة البتالت متعددة
 نباتيػة فروع وسط البتالت سداسية و البتالت ثنائية وريدات رسـو قوامها ومتداخمة متشابكة
 خػػػارجي إطػػػار بالسػػجادة ويحػػػيط دقيقػػػة، نباتيػػة زخػػػارؼ ذو الخػػػارجي اإلطػػار ويميػػػ  كثيفػػة،
 .السجادة لحماية تماماً  الزخارؼ مف خالي

 .ودقة تناغـ في األبيض الموف مف وقميؿ واألصفر األحمر بالموف السجادة وزخرفت
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .الوسطي الجامة زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطى ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) رفقال إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والصوؼ القطف مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .الهندية القارة لشب  التابع كشمير إقميـ في مصنوعة :مركز الصنـــع
 . سـ  241×  331 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Guide, Abuyer's Guide, Oriental Rugs، P.119. 
  :الــوصـــــــــــــف
 فػي ومعمػؽ الشػكؿ لوزيػة نباتيػة أوراؽ بهػا يحػيط مفصصػة وسػطي جامػة ذات سػجادة

 . 2األربعة األركاف في موزعة الوسطي الجامة مف أجزا  ويوجد لمشكا  رسـ وأسفمها أعمها
 وثمػػار الرمػػاف حبػػات قوامهػػا دقيقػػة نباتيػػة بزخػػارؼ السػػجادة سػػاحة أرضػػية ممئيػػت كمػا
 . والقرنفؿ الخرشوؼ
 األوسػط واإلطػار صػغيرة نباتيػة بزخػارؼ مزخػرؼ لمسػجادة الداخمي اإلطار جا  بينما
 ثمانيػة مػف وجامات مفصصة جامات أشكاؿ وسط والخرشوؼ الرماف حبات بثمار مزخرؼ
 وهػو الخػارجي اإلطػار بالسػجادة ويحػيط الدقيقػة النباتيػة الزخارؼ مف أرضية عمي  أضالع
 . صغيرة زخرفية وحدات ذو رفيع شريط عف عبارة

 . السجادة وأسفؿ أعمي الشراري  وتؤطر
                                                           

 work shop , India " & " acopy of "لمصادر األجنبية عمي هذ  السجادة لقد أطمقت بعض ا -2

Ardebil carpet ,"   أي السجادة تقميد سجادة أردبيؿ المصنوعة في مصانع شبة القارة الهندية ، فقد استوحي
مي عمؽ الفناف زحارؼ هذ  السجادة مف سجادة أردبيؿ الموجودة بمسجد " صفي الديف " بأصفهاف ؛ مما يدلؿ ع

 التأثير اإليراني عمي السجاد المغولي الهندي .
 راجع :

Lee Allane, Oriental Rugs Abuyer's Guide With 80 Illustrations,  Thames and 

Hudson, London 1988, P119,120 . 
   لة.لممزيد: انظر الفصؿ الخامس مف نفس الرسا -
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  ((777777))لوحة لوحة 

 . الوسطي الجامة زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.ـ29هػ/23)رف قال أوائؿ ـ2811 لسنة ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف والحرير الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .كشمير بإقميـ صنعت :مركز الصنـــع
 .سـ   481× 281 :الـمــقـــــــــــــاس
 http://arts.jozan.net/exhibitors.asp :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 نباتيػة بزخػارؼ الػداخؿ مػف زخػرؼ قػد معػيف شػكؿ عمػي جامػة السجادة ساحة يتوسط
 فػػروع أشػػكاؿ قوامهػػا نباتيػػة زخػػارؼ برسػػـو السػػجادة زخرفػػة حػػيف فػػي ، الطبيعػػة عػػف محػػورة
 أشػكاؿ الزخػارؼ هػذ  ويتوسػط الرمػاف وحبػات البػتالت متعػددة وزهػور العنػ  وعناقيػد نباتية

 السػجادة لساحة األربعة األركاف في محورة نباتية زخارؼ نجد كما ، الحجـ صغيرة معينات
 . الداخؿ نحو تتج 

 مػػػع تشػػػاب  وقػػػد الدقيقػػػة النباتيػػػة الزخػػػارؼ مػػػف داخمػػػي إطػػػار السػػػجادة بسػػػاحة ويحػػػيط
 قوامهػػػا نباتػػات برسػػػـو مزخػػرؼ األوسػػػط اإلطػػار جػػا  حػػػيف فػػي لمسػػػجادة الخػػارجي اإلطػػار

 . البتالت متعددة والوريدات الخرشوؼ ثمار رسـو
 المػوف اسػتخدـ فنجػد  البهجػة تبعث لونية خطة في الزخارؼ هذ  بيف الفناف جمع وقد
 . واألخضر واألبيض واألحمر األزرؽ

    

http://arts.jozan.net/exhibitors.asp
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .وسطي جامة ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) رفقال إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . الحرير بخيوط وموشا  والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .أجرا بمدينة اإلمبراطورية بالمصانع مصنوعة :مركز الصنـــع
 . سـ  231×  341 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Jean gabus, connaissance du tapis , office dulivre, p.162 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 الشػكؿ دائريػة أصػغر لجامػة رسػـ بػداخمها دائرية وسطي جامة السجادة ساحة يتوسط
 فػػروع وسػػط ومتػػدابرة متقابمػػة حيوانػػات بأشػػكاؿ الجػػامتيف بػػيف المسػػاحة زخرفػػت وقػػد أيضػػًا،
 أشػكاؿ الحيوانػات رسػـو وقػواـ البػتالت متعػددة صػغيرة وريػدات تحمؿ ومتشابكة كثيرة نباتية

.  محػػورة بطريقػػة ومرسػػـو الحجػػـ صػػغير الطػػاووس لطػػائر وأشػػكاؿ السػػباع تشػػب  لحيوانػػات
 لجامػة رسػـ وبػداخمها ومتشػابكة محػورة نباتيػة برسػـو الصػغيرة الدائريػة الجامػة ُزخرفت بينما

 . الطبيعة عف محورة نباتية رسـو بداخمها مفصصة صغيرة
 صػػػػغيرة نباتيػػػػة بزخػػػػارؼ الوسػػػػطي الجامػػػػة رسػػػػـ خػػػػارج السػػػػجادة سػػػػاحة ممئػػػػت بينمػػػػا
 فػػػروع رسػػـو قوامهػػا ومتشػػابكة صػػغيرة وريػػدات تحمػػؿ نباتيػػة فػػروع رسػػـو قوامهػػا ومتشػػابكة

 نبػػػػات وزهػػػػرة والخرشػػػػوؼ القرنفػػػػؿ ثمػػػػار وأشػػػػكاؿ البػػػػتالت متعػػػػددة وريػػػػدات تحمػػػػؿ نباتيػػػػة
 . محورة بطريقة مرسومة الصينية والموتس السبع وكؼ الزنبؽ وزهرة الخشخاش
 قوامهػػا تعػػدو حيوانػػات برسػػـو النباتيػػة الزخػػارؼ هػػذ  فػػوؽ السػػجادة سػػاحة ممئػػت وقػػد

فتراس صيد مناظر في وغزالف ونمور سباع أشكاؿ  . حركة وضعية في وجميعهـ وا 
 أربػػاع شػػكؿ عمػػي لمسػػجادة األربعػػة األركػػاف فػػي الوسػػطي الجامػػة مػػف أجػػزا  نجػػد كمػػا
 . ومتداخمة متشابكة نباتية زخارؼ بداخمها مفصصة جامات
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 الجامػػػة قسػػػمت فقػػػد كبيػػػر لحػػػد التماثػػػؿ السػػػجادة هػػػذ  زخرفػػػت فػػػي الفنػػػاف راعػػػي وقػػػد
 . متماثميف جزئيف إلي السجادة الوسطي

 صػغيرة وريػدات رسػـو قوامها نباتية زخارؼ ذات داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 .تماماً  اإلطار هذا مع لمسجادة الخارجي اإلطار تشاب  ،وقد صغيرة نباتية وأوراؽ

 المػوتس زهػرة رسػـو قوامهػا نباتية زخارؼ ذات إتساعاً  أكثر األوسط اإلطار جا  بينما
 .البتالت ثنائية وأوراؽ كأسية قواعد ذات نباتية وأوراؽ البتالت متعددة وريدات الصينية

 األحمػػػر المػػػوف الفنػػػاف اسػػػتخدـ وقػػػد ، واسػػػفؿ أعمػػػي مػػػف السػػػجادة الشػػػراري  وتػػػؤطر
 .واألبيض واإلرجواني واألصفر واألزرؽ
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 (777) لوحة
 .وسطى جامة ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة
 (.إطارات بأربعة محاطة وسطى ساحة) مربع شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف أواخر إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية الكجرات بمدينة الفنية الورش في صنعت :مركز الصنـــع
 .بباريس خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 6:.3× 3.49 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Yves Mikaeloff, Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World, pl. 187. 
  :الــوصـــــــــــــف

 الداخؿ مف زخرفت بيضاوي شكؿ ذات وسطى جامة برسـ السجادة ساحة زخرفت
 مف الجامة ممئت كما الطبيعة، عف محورة نباتية أوراؽ مف مكونة دائرية جامة بشكؿ
 .الشكؿ لوزية نباتية وأوراؽ السبع كؼ وأزهار البتالت متعددة أزهار برسـو الداخؿ

 ممتفة نباتية فروع برسـو الوسطى الجامة رسـ حوؿ السجادة ساحة ممئت كما
 بثمار الفروع هذ  وتنتهي واحدة، ناحية مف مسننة رمحية نباتية أوراؽ تحمؿ ومتشابكة
 .الزخرفية العناصر توزيع في التماثؿ الفناف راعى وقد خرشوؼ، ثمار وأنصاؼ خرشوؼ

 كؼ زهرة مف نباتية برسـو زخرفت جامات أرباع السجادة أركاف في وزعت كما
 .الشكؿ لوزية وأوراؽ السبع

 أوسع، إطار ويتوسطهما حارسيف إطاريف مف داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 وقد صغيرة، وريدات ورسـو الرماف حبات مف نباتية زخارؼ مف اإلطار زخارؼ وجا ت
 .تماماً  مع  الثالث الخارجي اإلطار تشاب 

 وأوراؽ فروع مف نباتية زخارؼ عف عبارة األوسط اإلطار زخارؼ جا ت بينما
 متعدد نجمي شكؿ وسط محورة زهرة وشكؿ الصمي  عود زهرة يتوسطها مسسنة نباتية

 مف السجادة لحماية الكتاف نسيج مف خارجي كنار بأكممها بالسجادة ويحيط الرؤوس،
 .التمؼ

 .واألسود واألبيض واألصفر واألخضر األحمر الموف استخدـ وقد
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 (777) لوحة

 .وسطى جامة ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات بثالثة محاطة وسطى ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23)ترجعإلىأواخرالقرف :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية الكجرات بمدينة الفنية بالورش صنعت :مركز الصنـــع
 .خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 3.31× 2.41 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Yves Mikaeloff, Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World, pl.190. 
  :الــوصـــــــــــــف

 أسفؿ ومف أعمى مف يؤطرها مفصصة وسطى جامة برسـ السجادة ساحة زخرفت
 مف خالية السجادة ساحة وجا ت محورة، نباتية وورقة منتظـ غير هندسي شكؿ رسـ

 هذ  وزخرفت األربعة، األركاف في الوسطى الجامة مف أجزا  وجود ماعدا الزخارؼ
 دقيقة نباتية فروع رسـو قوامها نباتية بزخارؼ الداخؿ مف الوسطى والجامة األركاف
 .متفتحة ووريدات قرنفؿ وثمار صغيرة نباتية وريقات تحمؿ ومتشابكة متداخمة

 وريدات رسـو قوامها دقيقة نباتية زخارؼ مف داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 الداخمي اإلطار مع الخارجي اإلطار تشاب  وقد الحجـ، صغيرة وزهور البتالت متعددة
 ثمار رسـو قوامها ومتداخمة متشابكة نباتية زخارؼ ذو األوسط اإلطار جا  بينما تمامًا،

 .الحجـ صغيرة نباتية وفروع وقرنفؿ خرشوؼ
 .واألسود واألخضر واألصفر األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
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 (777) لوحة

 .الوسطى الجامة زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات بأربعة محاطة وسطى ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ:2هػ/24)ترجعإلىبدايةالقرف :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند أجرا مدينة في صنعت :مركز الصنـــع
 .ميالف بمدينة خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 2.51× 2.26 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Paul Hamlyn, Oriental Carpets, Micbele Campana, London, p.135, 

fig.65. 

  :الــوصـــــــــــــف

 أضالع ثمانية مف معيف هيئة عمى وسطى جامة بشكؿ السجادة ساحة زخرفت
 الجامة رسـ يحد كما محورة، نباتية زخارؼ يحمؿ نباتي فرع وبداخم ( الشكؿ منتظـ غير)

 بزخارؼ السجادة ساحة ممئت وقد الطبيعة، عف محورة نباتية ورقة رسـ وأسفؿ أعمى مف
 أرباع يوجد كما الطبيعة، عف محورة ونباتات أزهار رسـو تحمؿ أفقية وضعية في نباتية

 .السجادة لساحة األربعة األركاف في جامات
 نباتية زخارؼ مف ضيؽ شريط عف عبارة داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط

 .تماماً  الثالث اإلطار مع تشاب  وقد دقيقة
 وريدات رسـو قوامها محورة نباتية زخارؼ ذو إتساعاً  أكثر الثاني اإلطار جا  بينما

 .الطبيعة عف محورة هيئة في مسننة رمحية وأوراؽ الصمي  عود وزهرة البتالت متعددة
 وقد. السجادة لحماية الزخرفة مف تماماً  خالي إطار الخارج مف بالسجادة ويحيط

 .السجادة زخرفة في واألبيض واألحمر واألصفر األزرؽ الموف الفناف استخدـ
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  الهندسية الزخارف ذو السجاد -7
 عمػي يغمػ  حيػث ، هندسػية زخػارؼ ذات سػجاجيد المغػولي العصػر في الهند انتجت

 فنجػػػد العػػػاـ والطػػػابع والمضػػػموف الشػػػكؿ حيػػػث مػػػف الزخرفػػػة فػػػي الهندسػػػي الطػػػابع السػػػجادة
 والمسػتطيالت والمربعػات المعينػات أشػكاؿ فػي تنحصػر السػجاد مػف النوع هذا في الزخارؼ
 . عميها المتعارؼ الهندسية األشكاؿ مف وغيرها

 عمػػػي الهندسػػػية العناصػػػر بتنفيػػػذ يكتفػػػي لػػػـ الهنػػػدي الفنػػػاف بػػػأف القػػػوؿ يمكننػػػا وبػػػذلؾ
 الزخػػارؼ وامتػػازت تمامػػًا، الهندسػػي الطػػابع تحمػػؿ سػػجاجيد ُوجػػدت ولكػػف بإسػػتحيا  السػػجاد

 الزخرفػػى الطػػابع إبػػراز منهػػا الغػػرض مجػػردة زخػػارؼ بأنهػػا المغػػولى السػػجاد عمػػى الهندسػػية
 . رمزية داللة لها وليست

 :  السجاجيد من النوع هذا أمثمة من ولعل
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  ( ( 770770))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ( .إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير بخيوط وموشي الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:

 .بالهند اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :الصنـــعمركز 
 . بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ  317×  243 :الـمــقـــــــــــــاس
 http://www.metropolitancarpet.com/html/masulipatam.htm :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف
 غيػػر وأشػػكاؿ ضػػمعاً  عشػػر أنثػػي مػػف تتكػػوف نجميػػة بأشػػكاؿ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت

 الطػابع السجادة عمي يغم  حيث ، النجمية األشكاؿ بيف المحصورة المساحات في منتظمة
 .الزخرفة في الهندسي

 السػػجادة سػػاحة ممئػػت وقػػد ، مسػػتقيمة صػػغيرة خطػػوط النجميػػة األشػػكاؿ بػػيف ويصػػؿ
 القرنفػػؿ وثمػػار البػػتالت متعػػددة ووريػػدات محػػورة نباتيػػة أوراؽ رسػػـو قوامهػػا نباتيػػة بزخػػارؼ

 وسػط النباتيػة الزخػارؼ ورسـ ، الحجـ صغيرة رمحية وأوراؽ ، الخشخاش وزهرة والخرشوؼ
 . الطبيعة عف التحوير مف شئ عميها أضفي هندسية أشكاؿ

 معينػات بأشػكاؿ مزخػرؼ رفيػع شػريط عػف عبػارة داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 . محورة نباتية لورقة رسـ وبداخمها روؤسها عند متصمة صغيرة

 قوامهػا ومتداخمػة متشػابكة نباتيػة زخارؼ ذات إتساعاً  أكثر وهو األوسط اإلطار ويمي 
 النباتية الحـز وأشكاؿ الحجـ كبيرة والخرشوؼ القرنفؿ ثمار ورسـو نباتية وأوراؽ فروع رسـو

 نباتية زخارؼ ب  ضيؽ عف وعبارة لمسجادة الخارجي اإلطار ثـ.  البتالت متعددة ووريدات
 أحمػػر لػػوف ذات صػػغيرة زهػػرة متبادلػػة وضػػعية فػػي يتوسػػط  متعػػرج نبػػاتي لفػػرع رسػػـ قوامهػػا
 . وأسود

 . واألسود واألخضر واألصفر األحمر الموف الفناف استخدـ وقد

http://www.metropolitancarpet.com/html/masulipatam.htm


 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

614 

 

  ((777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ( .إطارات ثالثة  بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) رفقال إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ   281×  :51 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Dimandand Mailey , Oriental Rugs In Meteropolitan Museum Of Art , 

New York , 1973, Figs.95. 
  :الــوصـــــــــــــف

 الطػػابع عميهػػا أضػػفت محػػورة بطريقػػة نباتيػػة زخػػارؼ بأشػػكاؿ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 ربطػت كمػا ، اإلضػالع الثمانية النجمة تشب  بطريقة نفذت النخيمية المراوح فنجد الهندسي،

 وحبػات الخرشػوؼ ثمػار انتشػرت حيف في المتعرجة الخطوط تشب  نباتية فروع أشكاؿ بينها
 مػف أرضػية عمػي الزخػارؼ هػذ  كػؿ نفذت وقد رأسية وضعية في السجادة ساحة في الرماف

 نقػػػاط زخرفتػػػ  قػػػواـ داخمػػػي إطػػػار السػػػجادة بسػػػاحة ويحػػػيط الحجػػػـ، دقيقػػػة النباتيػػػة الزخػػػارؼ
 .التقار  شديدة مطموسة بنقاط فمزخرؼ لمسجادة الخارجي اإلطار أما متباعدة مطموسة

 القرنفػػػؿ ثمػػػار قواهػػػا الحجػػػـ كبيػػػرة نباتيػػػة زخػػػارؼ يحمػػػؿ األوسػػػط اإلطػػػار جػػػا  بينمػػػا
 .ومتشابكة متداخمة نباتية فروع وسط بعضها بجوار ومتراصة الرماف وحبات

 تنفيػػػذ فػػي واألخضػػػر واألبػػيض واألزرؽ واألصػػفر األحمػػػر المػػوف الفنػػػاف اسػػتخدـ وقػػد
 .الزخارؼ
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة مف جز  :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 . مستطيؿ شكؿ ذات سجادة مف جز  :الـشـــكـــــــــــــــــل

 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .الهور مدينة في ُصنعت :مركز الصنـــع
 .المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 91×  66 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Dimand , M.s and Maily Jean : Oriental Rugs In The Metropolitan 

Museum Of Art , p.140. 
  :الــوصـــــــــــــف

 نجميػػػة بزخرفػػػة طرفيػػػ  عنػػػد ينتهػػػي مسػػػتطيؿ بشػػػكؿ السػػػجادة مػػػف الجػػػز  هػػػذا زخػػػرؼ
 البػتالت متعػددة وزهور الخرشوؼ ثمار أشكاؿ قوامها نباتية زخارؼ بداخم  الشكؿ ويحصر
 نباتية ورقة زخرفة المستطيؿ الشكؿ جانبي وعمي القرنفؿ وثمرة محورة الشكؿ رمحية وأوراؽ
لي عف محورة  . دقيقة نباتية زخارؼ ب  رفيع شريط نجد السجادة ساحة يميف الطبيعة،وا 

 نباتيػػػة أوراؽ زخػػػارؼ بػػػ  إطػػػار ويميػػػ  رفيػػػع شػػػريط السػػػجادة سػػػاحة يسػػػار عمػػػي ونجػػػد
 . ثالثية نباتية ورقة شكؿ بينها وتحصر رؤسها عند ومتقابمة       محورة
 الفػػػات  واألزرؽ واألسػػػود األصػػػفر المػػػوف السػػػجادة زخػػػارؼ تنفيػػػذ فػػػى  الفنػػػاف اسػػػتخدـ وقػػػد

 . واألحمر
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  ((777777))لوحة لوحة 

 . هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.ـ 2769 – 2739) جهاف شا  عصر إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:

 .بالهند اإلمبراطورية الفنية بالورش صنعت :مركز الصنـــع
 . بواشنطف النسيج بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ  357×  687 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- Hali , 88 , September , 1996 p.105 . 

- previously in the Kevorkian collection , Bennett , lan : rugs and 

carpets of the world , London 1977 , p 129-130. 
  :الــوصـــــــــــــف

 زخػػارؼ بػداخمها تحصػر رؤسػػها عنػد متماسػة معينػات أشػػكاؿ السػجادة سػاحة يزخػرؼ
 نباتيػػة فػػروع أشػػكاؿ الحزمػػة هػػذ  تحمػػؿ ، معػػيف كػػؿ داخػػؿ نباتيػػة لحزمػػة رسػػـ قوامهػػا نباتيػػة
 . البتالت متعددة وأوراؽ وأزهار

 اإلطػػار تشػاب  وقػػد الدقيقػة النباتيػػة الزخػارؼ مػف ضػػيؽ إطػار السػػجادة بسػاحة ويحػيط
 بزخػػارؼ مزخػػرؼ األوسػػط اإلطػػار جػػا  بينمػػا والزخػػارؼ الشػػكؿ حيػػث مػػف معػػ  الخػػارجي

 . والقرنفؿ الخرشوؼ ثمار قوامها ومتداخمة متشابكة نباتية
 الزخػػارؼ تنفيػػذ فػػي واألخضػػر واألصػػفر واألبػػيض األحمػػر المػػوف الفنػػاف اسػػتخدـ وقػػد

 . السجادة ساحة عمي
 لكػف السػجادة زخرفػة عمػي طغي الذي العنصر هي النباتية الزخارؼ أف رغـ ونالحظ

 عميهػػػا أضػػػفي متماسػػػة معينػػات أشػػػكاؿ داخػػػؿ السػػػجادة سػػاحة فػػػي النباتيػػػة العناصػػػر وجػػود
 . الهندسي الطابع
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  ((777777))لوحة لوحة 

 . هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ( .إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والحرير والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة صنعت :مركز الصنـــع
 .بواشنطف الفنوف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 91×  281 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.britannica.com/ebchecked/topic/396123/mughal.carpet 
  :الــوصـــــــــــــف

 الصػػػػمباف وأشػػػػكاؿ النجميػػػػة األشػػػػكاؿ مػػػػف رأسػػػػية بصػػػػفوؼ السػػػػجادة سػػػػاحة زخرفػػػػت
 نباتيػة حـز وأشكاؿ والقرنفؿ الخرشوؼ ثمار قوامها نباتية زخارؼ بداخمها تحصر المتعامدة

 .نباتية وأوراؽ فروع تحمؿ
 داخمػي كإطػار عمؿ دقيقة نباتية بزخارؼ مزخرؼ رفيع شريط السجادة بساحة ويحيط

 بأشػكاؿ األوسػط اإلطػار زخػرؼ حػيف فػي تمامػًا، معػ  لمسػجادة الخػارجي اإلطػار تشاب  وقد
 .البتالت متعددة وزهور ووريدات نباتية حـز

 األحمػر الموف الفناف استخدـ ،وقد السجادة وأسفؿ أعمي في لشراري  بقايا نالحظ كما
 .واألخضر واألبيض واألصفر

 ممػػا هندسػػية أشػػكاؿ داخػػؿ النباتيػػة الزخػػارؼ جػػا ت الهنػػدي المغػػولي السػػجاد وكعػػادة
 .الهندسية الزخرفة طابع السجادة عمي أضفي
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 (777) لوحة

 .نباتية زخارؼ وبها هندسي طابع ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها ويحيط ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22)ترجعإلىالقرف :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية الهور بمدينة صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ283× 76 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Enza Milanesi, The Carpet, Fig.142 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 عمى تصنيفها تـ ولكف النباتية الزخارؼ طابع عميها يغم  السجادة زخارؼ أف رغـ
 رسـو مف النباتية التصميمات تمؾ بداخمها، المنفذة الهندسية واألشكاؿ الوحدات أساس
 البتالت متعددة والوريدات بتالت الخمس ذات الصينية الموتس وزهرة نباتية وأوراؽ أزهار
 .بالساحة المحيطة اإلطارات عمى والمنفذة الممتفة النباتية واألوراؽ النباتية الفروع وكذلؾ

 مف المكونة الهندسية الزخارؼ تمؾ هي السجادة في النظر يسترعي ما ولكف
 العنصر بداخمها ُنفػِّػذ زخرفية هندسية كوحدة الشكؿ منتظمة غير مستطيالت أشكاؿ

 بداخمها تحصر معينات أشكاؿ بعضها مع النباتية الفروع كونت كما النباتي، الزخرفي
 . حجماً  اصغر معينات

 تنفيذ في والبرتقالي واألسود واألخضر واألصفر األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
 .السجادة زخارؼ
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات بثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف وبداية( ـ28هػ/22) القرف أواخر إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف والحرير الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند اإلمبراطورية الفنية بالورش صنعت :مركز الصنـــع
 .بنيويورؾ المتروبوليتاف بمتحؼ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ   548×  576 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the Mughal Era, 

The Metropolitan Museum of Art, p. 116. 
  :الــوصـــــــــــــف

 مكونػػة رؤوسػػها عنػػد متصػػمة مفصصػػة دائريػػة جامػػات أشػػكاؿ السػػجادة سػػاحة يزخػػرؼ
 وحبػػات الخرشػػوؼ رسػػـو قوامهػػا نباتيػػة بزخػػارؼ بػػداخمها زخرفػػت وقػػد معينػػات أشػػكاؿ بينهػػا

 فػػروع طريػػؽ عػػف بعضػػها مػػع تشػػابكت وقػػد التوليػػ  وزهػػرة المسػػننة الرمحيػػة والورقػػة الرمػػاف
 . ورفيعة دقيقة نباتية

 مػػع ومتشػػاب  صػػغيرة حبيبػػات بزخرفػػة مزخػػرؼ داخمػػي إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط
 جامػػػػات بأشػػػػكاؿ مزخػػػػرؼ األوسػػػػط اإلطػػػػار جػػػػا  حػػػػيف فػػػػي ، لمسػػػػجادة الخػػػػارجي اإلطػػػػار

 خػػػارج المسػػػاحات ُممئػػػت كمػػػا ومحػػػورة متشػػػابكة نباتيػػػة زخػػػارؼ بػػػداخمها تحصػػػر مفصصػػػة
 . الشكؿ محورة نباتية بزخارؼ الجامات أشكاؿ

  فػػػػػػي واألخضػػػػػػر واألزرؽ واألسػػػػػػود واألصػػػػػػفر األحمػػػػػػر المػػػػػػوف الفنػػػػػػاف اسػػػػػػتخدـ وقػػػػػػد
 .رائع تناغـ
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  ((777777))لوحة لوحة 

 . هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . الحرير وخيوط الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 . الهور بمدينة اإلمبراطورية المصانع في صنعت :مركز الصنـــع
 سـ 221×  341 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://nazmiyalantiquerugs.com/guide-to-antique-rugs/mughal-rugs/  
  :الــوصـــــــــــــف

 تحصػػػر رؤوسػػػها عنػػػد متماسػػػة مفصصػػػة جامػػػات بزخػػػارؼ السػػػجادة سػػػاحة زخرفػػػت
 صػػػغيرة مسػػػننة رمحيػػػة وأوراؽ البػػػتالت متعػػػددة لزهػػػور رسػػػـ قوامهػػػا نباتيػػػة زخػػػارؼ بػػػداخمها
 . الهندسي الطابع مع ومتناسقة متعامدة وضعية في الزخارؼ وضعت وقد ، الحجـ

 مائمػة خيػوط وسػط الدقيقػة النباتيػة الزخػارؼ مػف داخمػي إطػار السجادة بساحة ويحيط
 . تماماً  الداخمي اإلطار مع الخارجي اإلطار تشاب  وقد

 قوامهػا نباتيػة زخػارؼ بػداخمها تحصػر مسػتطيمة بأشػكاؿ األوسط اإلطار زخرؼ بينما
 األشػػكاؿ ليناسػ  متعامػػد وضػع فػػي وذلػؾ البػػتالت متعػددة واألوراؽ الصػػغيرة التوليػ  زهػور

 نباتيػػػة بزخػػػارؼ المسػػػتطيالت أشػػػكاؿ خػػػارج األرضػػػية فرشػػػت كمػػػا السػػػجادة فػػػي الهندسػػػية
 . البتالت متعددة زهور قوامها متشابكة

 اسػػػتخدـ كمػػػا األحمػػػر المػػػوف ذات السػػػجادة سػػػاحة أرضػػػية عمػػػي الزخػػػارؼ نفػػػذت وقػػػد
 . واألبيض واألسود واألزرؽ األصفر الموف الفناف

http://nazmiyalantiquerugs.com/guide-to-antique-rugs/mughal-rugs/
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  ( ( 777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (. إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل

 (.  ـ29 هػ/23) ،ـ(28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف الصوؼ مف ُصنعت مـادة الصنـــع:
 . الهور بمدينة اإلمبراطورية بالمصانع ُصنعت :مركز الصنـــع

 . سـ  277×  211 :الـمــقـــــــــــــاس
   .Ulrich schurmann , oriental carpets , p.235 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 جوانبهػػا عنػػد متماسػػة جامػػات رسػػـو قوامهػػا هندسػػية بأشػػكاؿ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 برسػػـ تنتهػػي نباتيػػة فػػروع أشػػكاؿ بػػداخمها الجامػػات تحصػػر كمػػا.  صػػغيرة وريػػدات بأشػػكاؿ

 . صغيرة نباتية أوراؽ جانبي  عمي الفرع ويحمؿ زهرة
 هندسػية زخػارؼ بهمػا رفعػيف شػريطيف عف عبارة داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط

 جػػػا  بينمػػػا.  تمامػػػاً  الػػػداخمي اإلطػػػار مػػػع لمسػػػجادة الخػػػارجي اإلطػػػار تشػػػاب  وقػػػد ، بسػػػيطة
 ثالثيػػة نباتيػػة ورقػػة زخػػارؼ عميهػػا المػػوف حمػػرا  أرضػػية ذات إتسػػاعاً  أكثػػر األوسػػط اإلطػػار
 نباتيػة وريقػات الثالثيػة الورقػة رسػـ وأسػفؿ معكوسة وضعية في نسبياً  محور بشكؿ مرسومة
 .ومجردة محورة هندسية زخارؼ رسـ األربعة األركاف في نجد كما صغيرة،

 زخػػػارؼ تنفيػػػذ فػػػي واألصػػػفر واألخضػػػر واألسػػػود األحمػػػر المػػػوف الفنػػػاف اسػػػتخدـ وقػػػد
 . وأسفؿ أعمي مف السجادة الشراري  بقايا تؤطر كما ، السجادة
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  ( ( 777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) مربع شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29 هػ/23) رفقال مطمع (ـ2811 سنة) إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف ُصنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية القارة بشب  جابور بمدينة ُصنعت :مركز الصنـــع

 . سـ  211×  1: :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- dimand mailey, mughal animal and tree carpet, metro politan 

museum fig128.           

- Ulrich schurmann , oriental carpets , p.75. 
  :الــوصـــــــــــــف

 رسػػـو وتمتقػػي جوانبهػػا عنػػد متماسػػة مفصصػػة جامػػات أشػػكاؿ السػػجادة سػػاحة ُيزخػػرؼ
 رسمت وقد.  الطبيعة عف نسبياً  محورة فصوص أربعة ذات نباتية ورقة شكؿ عند الجامات
 . مزدوجيف بخطيف الجامات أشكاؿ

 فصوصػػػها أحػػػد ينتهػػػي الفصػػػوص سداسػػػية وريػػػدات رسػػػـ بػػػداخمها الجامػػػات وتحصػػػر
 الوريػػدات رسػػـ وجػػا .  الكبيػػرة لموريػػدة قاعػػدة وكأنهمػػا صػػغيرتيف نبػػاتيف ورقتػػي برسػػـ ألسػػفؿ
 . السجادة زخارؼ طبيعة مع ليتناس  مجرد هندسي طابع ذات

 مطموسػػة نقػػاط مػػف رفعػػيف شػػريطيف عػػف عبػػارة داخمػػي إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط
 وقػػد.  البػػتالت متعػػددة ووريػػدات زهػػور يحمػػؿ ممتػػؼ نبػػاتي فػػرع بػػداخمها يحصػػراف متجػػاورة
 .تماماً  لمسجادة الداخمي اإلطار مع الخارجي اإلطار تشابة

 نباتيػة لفػرع رسػـ قوامهػا نباتيػة زخػارؼ وذات إتسػاعاً  أكثػر األوسػط اإلطػار جا  بينما
 . الشكؿ لوزية نباتية وأوراؽ البتالت سداسية وريدات ويحمؿ محور هندسي بشكؿ

 الفنػػاف اسػػتخدـ وقػػد ، األبػػيض بػػالموف ونفػػذت وأسػػفؿ أعمػػي مػػف السػػجادة الشػػراري  وتػػؤطر
 . السجادة زخارؼ نتفيذ في واألحمر العاجي الموف
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  ((770770))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات أربعة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف الصوؼ مف ُصنعت مـادة الصنـــع:

 .الهندية القارة لشب  التابعة باكستاف مدينة في ُصنعت :مركز الصنـــع
 . سـ  2:1×  421 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter A.Hawley, Oriental Rug, Aniique And Modern, p.178. 
  :الــوصـــــــــــــف
 ممػا أفقيػة وضػعية فػي ومتراصػة الحجػـ صػغيرة زهػرات برسػـو السجادة ساحة زخرفت

 . أفقية صفوؼ في وضعت مطموسة نقاط وكأنها تبدو جعمها
 كإطػػار عمػػؿ صػػغيرة حبيبػػات بزخػػارؼ مزخػػرؼ رفيػػع شػػريط السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط

 . خارجي كإطار تماماً  مثم  رفيع شريط ويوجد لمسجادة داخمي
 دقيقة نباتية بزخارؼ مزخرفيف رفعيف شرطيف عف عبارة ثاني إطار اإلطار ذلؾ ويمي

 . تماماً  لمسجادة الرابع اإلطار مع تشاب  وقد متعرجة خطوط داخؿ
 عميهػا ويغمػ  ومحػورة دقيقػة نباتيػة بزخػارؼ ُزخػرؼ فقػد( األوسػط) الثالػث اإلطػار أما
 وفروع الطبيعة عف محور شكؿ ذات نباتية وأوراؽ الحجـ صغيرة الرمحية باألوراؽ الزخرؼ
 وسػػػػط األوسػػػط اإلطػػػػار هػػػذا زخػػػػارؼ ُحصػػػرت وقػػػد ، هندسػػػػي تنػػػاغـ فػػػػي متشػػػابكة نباتيػػػة

 األحمػػر المػػوف الفنػػاف اسػػتخدـ وقػػد ، لمغايػػة دقيقػػة نباتيػػة بزخػػارؼ مزخػػرفيف رفعػػيف شػػريطيف
 . الزخارؼ تنفيذ في واألسود واألصفر واألبيض

 هػػذ  ُنفػػذت ولكػػف األغمػػ  فػػي نباتيػػة زخرفيػػة بوحػػدات ُزخرفػػت السػػجادة هػػذ  أف ورغػػـ
 الطػػػابع عميهػػػا أضػػػفي ممػػػا هندسػػػية أشػػػكاؿ وسػػػط الطبيعػػػة عػػػف محػػػورة بطريقػػػة الزخػػػارؼ
 . الزخرفة في الهندسي
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 (777) لوحة

 .ونباتية هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات بثالثة محاطة وسطى) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند الفنية بالورش صنعت :مركز الصنـــع
  Kunsthandel Parisبػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ :27×  525 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Islamische kunst verborgene schätze, Ausstellung des museums 

fürislamische kunst, berlin, 1986, pl. 302. 
  :الــوصـــــــــــــف

 ممئت فقد نباتية، زخارؼ بداخمها تحصر هندسية بزخارؼ السجادة ساحة زخرفت
 وقد رؤوسهـ، عند متماسيف ضمعاً  عشر ستة مف هندسية أشكاؿ برسـو السجادة ساحة
 قوامها متنوعة نباتية بزخارؼ الهندسية األشكاؿ هذ  وخارج داخؿ السجادة ساحة ممئت
 يخرج فازة وأشكاؿ ومحورة صغيرة نباتية وفروع مسننة أوراؽ مف صغيرة شجيرات رسـو
 قواعد ذات وأزهار البتالت متعددة ووريدات بيضا  زهور تحمؿ صغيرة نباتية فروع منها

 لفرع رسـ أسفؿ مف الثالث الشكؿ في نجد كما الصينية، الموتس وأزهار الشكؿ كأسية
 .بيضا  أزهار مف متساوييف جزئيف إلى الشكؿ يقسـ نباتي

 الزخارؼ تشب  محورة نباتية زخارؼ مف داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 اإلطار جا  بينما الداخمي اإلطار مع الخارجي اإلطار تشاب  وقد تكوينها، في الهندسية
 ممتفة رمحية وأوراؽ القرنفؿ ثمار رسـو قوامها نباتية زخارؼ ذو إتساعاً  أكثر األوسط
 .الرماف وحبات القرنفؿ وثمار
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثمانية بها يحيط وسطي ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف وبداية (ـ28 هػ/22) القرف أواخر إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 . خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 276×  321 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Kntted rugs from india eastern – Turkestan, china, Tibet and Europe, 

pl.5. 

  :الــوصـــــــــــــف

 متصػػمة كبيػػرة معينػػات أشػػكاؿ رسػػـو قوامهػػا هندسػػية زخػػارؼ السػػجادة سػػاحة ُيزخػػرؼ
 كبيػػػرة مثمثػػػات أشػػػكاؿ اإلطػػػار سػػػاحة جػػػانبي وعمػػػي صػػػغيرة معينػػػات بأشػػػكاؿ روؤسػػػها عنػػػد

 . الحجـ صغيرة مثمثات مع بالتبادؿ
 بيػنهـ المحصػورة المسػاحة وفػي والمثمثػات المعينػات أشكاؿ داخؿ الساحة زخرفت وقد
 دقيقػػػة نباتيػػػة زخػػػارؼ بػػػداخمها صػػػغيرة ومعينػػػات مربعػػػات أشػػػكاؿ قوامهػػػا هندسػػػية بزخػػػارؼ
 .ومتعرجة مجردة هندسية وخطوط الشكؿ منتظمة غير أشكاؿ أيضاً  الساحة وتمأل ومحورة

 خيػوط مػف رفيػع شػريط عػف عبػارة وهػو الداخمي األوؿ اإلطار السجادة بساحة ويحيط
 ثػػػـ مطموسػػػة صػػػغيرة حبػػػات ذات رفيػػػع شػػػريط وهػػػو الثػػػاني اإلطػػػار ويميػػػ  متجػػػاورة صػػػغيرة
 البػػتالت متعػػددة زهػػور رسػػـو قوامهػػا ومتداخمػػة متشػػابكة نباتيػػة زخػػارؼ ذات الثالػػث اإلطػػار

 اإلطػػار مػػع اإلطػػارات هػػذ  تشػػابهت وقػػد متعػػرج نبػػاتي فػػرع بينهػػا يفصػػؿ صػػغيرة ووريػػدات
 زخػػارؼ ذات حجمػػاً  أكبػػرهـ الرابػػع اإلطػػار جػػا  بينمػػا لمسػػجادة والسػػابع والسػػادس الخػػامس

 ويمػي.  صػغيرة دوائػر أشكاؿ مكونة متقابمة نباتية أوراؽ رسـو قوامها ومتشابكة كثيفة نباتية
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 تمامػاً  خالي رفيع شريط عف عبارة وهو لمسجادة الخارجي اإلطار الخارج مف اإلطارات هذ 
 . الزخارؼ مف

 الزخػػػارؼ رسػػػـ الفنػػػاف أف ونالحػػػظ وأسػػػفؿ أعمػػػي مػػػف السػػػجادة الشػػػراري  تػػػؤطر كمػػػا
 لػتالئـ هندسية أشكاؿ داخؿ وضعها كما الطبيعة عف وبعيدة محورة هندسية بطريقة النباتية
 . الهندسي الطابع ذات السجادة لزخارؼ العاـ الشكؿ
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  (  (  777777))لوحة لوحة 

 . هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 . إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة ذات مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 أباطرة حكـ أواخر) (،ـ:2هػ/24) (ـ29هػ/23) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 (.بالهند المغوؿ
 . والقطف الصوؼ مف صنعت الصنـــع:مـادة 

 .بالهند اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع

 .خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 . سـ  361×   227 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Kntted rugs from india eastern – Turkestan, china, Tibet and Europe, 

pl.6. 

  :الــوصـــــــــــــف

 غيػػر مسػػتطيالت ثالثػػة أشػػكاؿ رسػػـو قوامهػػا هندسػػية زخػػارؼ السػػجادة سػػاحة يُزخػػرؼ
 مػػف المسػػتطيالت أشػػكاؿ وزخرفػػت صػػغير لمثمػػث رسػػـ ضػػمع كػػؿ فػػي نجػػد حيػػث ، منتظمػػة
 متشابكة نباتية بزخارؼ والمربع المستطيؿ شكؿ بداخؿ المساحة وممئت مربع بشكؿ الداخؿ
 خػػارج السػػاحة أرضػػية ُفرشػػت كمػػا.  صػػغيرة ودائريػػة سداسػػية أشػػكاؿ وكأنهػػا تبػػدو ومحػػورة
 وأشػػػػكاؿ تراكيػػػػ  وسػػػػط محػػػػورة نباتيػػػػة رسػػػػـو قوامهػػػػا نباتيػػػػة بزخػػػػارؼ المسػػػػتطيالت أشػػػػكاؿ
 .هندسية

 أشػػػػكاؿ رسػػػػـو قوامهػػػػا هندسػػػػية زخػػػػارؼ ذات داخمػػػػي إطػػػػار السػػػػجادة بسػػػػاحة ويحػػػػيط
 اإلطػػػار مػػػع لمسػػػجادة الخػػػارجي اإلطػػػار تشػػػاب  قػػػد صػػػغيرة وريػػػدات رسػػػـو بػػػداخمها مربعػػػات
 . تماماً  الداخمي

 بأشػػكاؿ ممزوجػػة محػػورة نباتيػػة زخػػارؼ ذات إتسػػاعاً  أكثػػر األوسػػط اإلطػػار جػػا  بينمػػا
 . وأسفؿ أعمي مف السجادة الشراري  وتؤطر ، مجردة هندسية
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات بأربعة يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف والحرير الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .سـ  271×   331 :الـمــقـــــــــــــاس

  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter A.Hawley, Oriental Rug, Aniique And Modern, p.72. 

  :الــوصـــــــــــــف

 وزخرفػت تػتالمس أف دوف رؤسها عند متقابمة معينات بأشكاؿ السجادة ساحة زخرفت
 برسػـ فػرع كؿ ينتهي نباتية فروع ثالثة تحمؿ صغيرة شجيرات بأشكاؿ الداخؿ مف المعينات

 . النخيمية المراوح يشب 
 اإلطػار تشػاب  وقػد ومتماسػة متعرجػة بخطػوط مزخػرؼ داخمػي إطػار بالسجادة ويحيط

 برسػػـ األوسػػط اإلطػػار زخػػرؼ بينمػػا ، اإلطػػار هػػذا مػػع الزخػػارؼ حيػػث مػػف لمسػػجادة الثالػػث
 . الطبيعة عف محورة شبة ثالثية نباتية ورقة بشكؿ تنتهي ومتشابكة متداخمة نباتية فروع

 نباتيػػة زخارفػػة وجػػا ت لمسػػجادة الخػػارجي اإلطػػار وهػػو رابػػع إطػػار بالسػػجادة ويحػػيط
 . ومتداخمة دقيقة
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 . والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 . سـ  291×  341 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter A.Hawley, Oriental Rug, Aniique And Modern, p.174. 

  :الــوصـــــــــــــف

 ثالثػة منهػا يخرج مربعات أشكاؿ بداخمها يوجد مثمنات برسـو السجادة ساحة زخرفت
 .مثمثات وأشكاؿ محورة نباتية فروع المثمنات أشكاؿ بيف ويفصؿ نباتية أوراؽ

 تشػػاب  وقػػد مطموسػػة صػػغيرة نقػػاط زخػػارؼ مػػف داخمػػي إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط
 .تماماً  الداخمي اإلطار مع لمسجادة الخارجي اإلطار
 .رؤسها عند متماسة معينات بأشكاؿ مزخرؼ األوسط اإلطار جا  بينما 
 الهندسػػية الزخػػارؼ عمػػي اعتمػػد التحفػػة هػػذ  فػػي المغػػولي الفنػػاف أف بالػػذكر والجػػدير 
 .السابقة النماذج في اعتدنا كما نباتية زخرفية عناصر اقتباس دوف
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .هندسية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات خمسة بها يحيط وسطى ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .والصوؼ القطف مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 . الهندية القارة شبة في بباكستاف السجادة عمؿ ورش فى صنعت :مركز الصنـــع
 . سـ  281×  451 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Walter A.Hawley, Oriental Rug, Aniique And Modern, p.177. 

  :الــوصـــــــــــــف

 نباتية زخارؼ بداخمها تحصر متماسة معينات بأشكاؿ السجادة ساحة زخرفت
 . متشابكة نباتية بزخارؼ المعينات إطار خارج المساحة ُممئت كما ومحورة متداخمة

 نقاط ذات الزخارؼ مف شرطيف عف عبارة داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 الداخمي اإلطار مع لمسجادة الخارجي اإلطار تشاب  وقد بعضها مع ومتقاربة مطموسة

 . تماماً 
 معينػات بأشػكاؿ( أشػرطة ثالثػة) إلػى وهومقسػـ لمسػجادة األوسػط اإلطػار زخرؼ بينما

 . الطبيعة عف محورة نباتية زخارؼ بداخمها تحصر وصغيرة كبيرة
 أكثػػر اإلطػػار جػػا  حيػػث السػػجادة سػػاحة وأسػػفؿ أعمػػي فػػي اإلطػػار شػػكؿ اختمػػؼ كمػػا

 . مطموسة نقاط بداخمها تحصر متماسة معينات بأشكاؿ ومزخرؼ إتساعا
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 الطراز أوربية زخارف ذو السجاد -7
  األوربػػي الػػنمط عمػػي بأنهػػا زخارفػػ  تميػػزت الػػذي السػػجاد مػػف النػػوع هػػذا الهنػػد انتجػػت

  فػػػػػي فرنسػػػػػا أو إيطاليػػػػػا صػػػػػناعة مػػػػػف أنهػػػػػا يطػػػػػف إليهػػػػػا النظػػػػػر يكػػػػػاد حتػػػػػي الزخرفػػػػػة، فػػػػػي
 (.ـ:2 ـ،29) القرف

 منفػػػذة الطبيعػػػة عػػػف التحػػػوير شػػػديدة زخػػػارؼ الهنديػػػة السػػػجاجيد مػػػف النػػػوع هػػػذا فنجػػد
 .والباروؾ الروكوؾ بطريقة

 فػى األوربية الشركات إشراؼ تحت صنع الهندى المغولى السجاد مف النوع هذا ولعؿ
 .اإلنجميزية الشرقية الهند شركة السيما الهند
 : األوربي النسق عمي المزخرف الهندى المغولى السجاد أمثمة ومن

                                                           
 " ـ نتيجة لمتطورات السياسية واإلجتماعية والفكرية 27نهاية ؽ طراز الباروزؾ " طراز فني ظهر في روما في

 والسياسية في أوربا  ، وكممة " باروؾ " مشتقة مف األسبانية وتعني " المؤلؤ غير منتظـ الشكؿ " .
" طراز الروكوكو" ظهر في آواخر حكـ لويس الرابع عشر واستمد اسم  مف كممة " الصدفة " التي شكمت هيئتها 

يطاليا وألمانيا .غير المنت  ظمة الشكؿ وخطوطها المنحية وزخرفتها المشعة ؛ وقد إزدهر هذا الفف في فرنسا وا 
 " راجع " 

 .258،ص2:93، 3نعمت اسماعيؿ عالـ، فنوف الغر  ، دار المعارؼ ، ط  -
 . ، د.ت1::2طبعة جامعة القاهرة  ، حسف الباشا ، دراسات في فف النهضة وتأثر  بالفنوف اإلسالمية ، م  -
 .461،  448تذوؽ معالـ تاريخ الفف ؛ ص  جماؿ محمود مرسي ،  -
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .الطراز أوربية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.ـ2745سنة) ،(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهور بمدينة الشرقية الهند شركة مصانع في ُصنعت :مركز الصنـــع
 . سـ  331×  61 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

- kendirck, a.f and tatter sall, c.e.c hand woven carpets (1922rpt. 

New york : dover publications, 1973 ), p.40 . 

- Stone, Peter . the Oriental Rug Lexicon . ( seattle : university of 

washing on press, 1977 ), p .193 . 

- F.R.Martin , "Ahistory of Oriental Carpets Before 1800 " oriental 

rug review vol, vi , no.3 june 1986, p.17/65a . 
  :الــوصـــــــــــــف

 فنجػػػد متشػػابهيف متقػػابميف شػػعاريف كػػؿ شػػعارات أربعػػة برسػػـ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 األضػالع مػثمف شػكؿ وسػط"  R"  حػرؼ ُكتػ  حيػث "S – R" حرفػي يحمؿ األوؿ الشعار
، ويتوسػػط سػػاحة السػػجادة رسػػـ لشػػكؿ يشػػب  "  S"  حػػرؼ األربعػػة الجوانػػ  مػػف بػػ  ويحػػيط

الشػػػارة )العالمػػػة( ترمػػػز لشػػػركة الهنػػػد األنجميزيػػػة ويعموهػػػا رسػػػـ ألحػػػد القديسػػػيف يمسػػػؾ بيػػػد  
سخة مف اإلنجيؿ وحوؿ رأس  هالة، ونجد أسفؿ هػذ  الشػارة كتابػة اليسرى كتابًا ربما يكوف ن

 أ(245)لوحة ( وتعني الشكر لإلل .GIVE.THANKS.TO.GOD)بالمغة اإلنجميزية تقرأ 
 زخرفػي شػكؿ الشػعاريف رسـ ويتوسط ، مجن  لنسر رسـ في  الثاني الشعار جا  بينما

 . جالس لشخص رسـ أعال  في ُرسـ النافورة يشب 
 وثمػػػار الرمػػػاف حبػػػات رسػػػـو قوامهػػػا نباتيػػػة بزخػػػارؼ السػػػجادة سػػػاحة ُممئػػػت حػػػيف فػػػي
 . البتالت متعددة النباتية والوريقات والقرنفؿ الخرشوؼ
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 اإلطػػار جػػا  بينمػػا الدقيقػػة النباتيػػة الزخػػارؼ مػػف ضػػيؽ إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػيط
 الرمحيػػة واألوراؽ والقرنفػػؿ الخرشػػوؼ ثمػػار رسػػـو قوامهػػا نباتيػػة بزخػػارؼ مزخػػرؼ األوسػػط
 . متشابكة نباتية فروع وسط المسننة

 اسػتخدـ وقػد ، متماسػة صػغيرة نقػاط بزخارؼ مزخرؼ خارجي إطار بالسجادة ويحيط
 . واألصفر واألسود واألبيض واألزرؽ األحمر الموف الفناف
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  ((777777))  لــوحــةلــوحــة

 .األوربي النسؽ عمي زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطاريف بها يحيط وسطى ساحة( مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف وبداية (ـ28 هػ/22) القرف أواخر إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ

 .والحرير الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .كشمير في اإلمبراطورية بالمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 .سـ  71×  86 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Stanley Reed, Oriental Rugs and Carpets , weidenfeid and Nicolson , 

London w1, p.112. 
  :الــوصـــــــــــــف

 المػػوتس زهػػور منهػػا متعػػددة أزهػػار تحمػػؿ نباتيػػة فػػروع بأشػػكاؿ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 . المسننة الرمحية واألوراؽ البتالت متعددة والزهور الصينية

 رسػـ يعموهػا دقيقػة نباتيػة بزخػارؼ مزخرفػة فػازة شػكؿ السػجادة سػاحة أسػفؿ في ويوجد
 تػاج شػكؿ فوقهػا ُرسػـ قػد محػوريف نبػاتيف فػرعيف ويعمػو "   E – R" وهمػا حػرفيف بػ  لشػعار
 . ممكي

 األوسػػػط اإلطػػػار ثػػػـ رفيػػػع شػػػريط عػػػف عبػػػارة داخمػػػي إطػػػار السػػػجادة بسػػػاحة ويحػػػيط
 خرشػػوؼ وثمػػار البػػتالت متعػػددة وزهػػور نباتيػػة فػػروع رسػػـو قوامهػػا نباتيػػة بزخػػارؼ مزخػػرؼ
 . رماف وحبات

 السػجادة هػذ  صػنعت وقػد دقيقػة نباتيػة بفػروع مزخرؼ خارجي إطار بالسجادة ويحيط
 . الثانية إليزابث لمممكة
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .الطراز أوربية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22)القرف مف الثاني النصؼ إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والحرير والقطف الصوؼ مف مصنوعة مـادة الصنـــع:
 .اإلنجميزية الشرقية الهند شركة مصانع :مركز الصنـــع
 . سـ  231×   341 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Stanley reed, oriental rugs and carpets , p.109 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 الخرشػػوؼ ثمػػار قوامهػػا النباتيػػة الزخػػارؼ مػػف أفقيػػة بصػػفوؼ السػػجادة سػػاحة زخرفػػت
 . الحجـ صغيرة الرماف وحبات البتالت متعددة وزهور ممتوية نباتية وفروع

 بػػداخمها المربعػػات مػػف صػػؼ النباتيػػة الزخػػارؼ وسػػط السػػجادة وسػػط فػػي نالحػػظ كمػػا
 .صمباف رسـو

 وقد متماسة غير صغيرة حبيبات بزخرفة مزخرؼ ضيؽ إطار السجادة بساحة ويحيط
 . تماماً  مع  الخارجي اإلطار تشاب 

 الرمػاف حبػات رسػـو قوامهػا محػورة نباتيػة بزخارؼ مزخرؼ األوسط اإلطار جا  بينما
 . ومتشابكة الحجـ صغيرة نباتية زخارؼ وسط الخرشوؼ وثمار

                                                           
  ومف المرج  أف يكوف هذا النوع ُصنع لكي ُيصدر إلي الخارج عبر شركة الهند الشرقية  اإلنجميزية ويباع فى

 األسواؽ األوربية.
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  ((770770))لوحة لوحة 

 .الطراز أوربية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 ( .إطارات ثالثة بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مربعة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 (.ـ29هػ/23)القرف بالهند المغولية األمبراطورية عهد أواخر إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف ُصنعت مـادة الصنـــع:
 .الهندية أجرا مدينة في ُصنعت :مركز الصنـــع
 . سـ  464×  538 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

http://www.dorisleslieblau.com/indian-and-north-indian-rugs/ 

  :الــوصـــــــــــــف

 ومتعامػػػػدة الصػػػػميبي الشػػػػكؿ تشػػػػب  رسػػػػـو مػػػػف أفقػػػػي صػػػػؼ السػػػػجادة سػػػػاحة يزخػػػػرؼ
 .الطبيعة عف محورة نباتية بزخارؼ زخرفة وقد أطرافها عند ومتماسة

 مزخرفػة مفصصػة جامػات أشػكاؿ السػجادة سػاحة وأسػفؿ أعمػي فػي الصػؼ هذا ويعمو
 .البتالت متعددة زهور وأشكاؿ نباتية فروع قوامها دقيقة نباتية بزخارؼ الداخؿ مف

 إلػػي السػػجادة سػػاحة تقسػػيـ عمػػي عمػػؿ ممػػا رفيػػع رأسػػي بخػػط الزخػػارؼ اتصػػمت كمػػا
 .الزخرفة في ومتشاب  متساوية مساحات ثالثة

 اإلطػػار ويميػػ  ومحػػورة دقيقػػة نباتيػػة زخػػارؼ مػػف داخمػػي إطػػار السػػجادة بسػػاحة ويحػػيط
 بزخػػارؼ زخػػرؼ لمسػػجادة الخػػارجي اإلطػػار وكػػذلؾ المحػػورة النباتيػػة الزخػػارؼ ذات األوسػػط
 .التحوير شديدة نباتية

 .واألبيض واألصفر واألزرؽ واألخضر األحمر الموف الفناف استخدـ وقد
 المغوليػػة األمبراطوريػػة عهػػد أواخػػر بشػػدة ظهػػر والػػذي األوربػػي التػػأثير مػػدي ونالحػػظ

 ال يكاد حتي الطبيعة عف الشديد التحوير في تمثؿ والذي البريطاني اإلحتالؿ وبداية بالهند
 .عمي  متعارؼ مغولي زخرفي طابع ذات نباتياً  عنصراً  نري

http://www.dorisleslieblau.com/indian-and-north-indian-rugs/
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  ((777777))لوحة لوحة 

 .الطراز أوربية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.خارجي إطار بها يحيط وسطي ساحة) الشكؿ مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ28هػ/22) القرف إلي ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير بخيوط وموشا  والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 . الهور بمدينة الدولة بمصانع صنعت :مركز الصنـــع
 . خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 3:×  291 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Guide charles , w.jacobsen oriental rugs acomplete joky , japan, p.75. 
  :الــوصـــــــــــــف

 ومتداخمػػػة متشػػػابكة نباتيػػػة زخػػػارؼ ذات وسػػػطي جامػػػة شػػػكؿ السػػػجادة سػػػاحة يتوسػػػط
 عصػػر فػػي انتشػػرت التػػي والبػػاروؾ الروكوكػػو بزخػػارؼ التػػأثر شػػديدة الطبيعػػة عػػف ومحػػورة
 (.ـ29: 27) القرنييف بيف فيما األوربية النهضة

 الطبيعػػة عػػف محػػورة دقيقػػة نباتيػػة وحػػدات زخػػارؼ بأشػػكاؿ السػػجادة سػػاحة ممئػػت وقػػد
 وزعػت كمػا محػور، شػكؿ ذات متشػابكة نباتية فروع بها ويحيط أفقية وضعية في ومصفوفة

 .لمسجادة األربعة األركاف في جامات أرباع أشكاؿ
 اإلطػار يميػ  رفيع شريط عف عبارة داخمي كإطار ضيؽ إطار السجادة بساحة ويحيط

 عػف ومحػورة متشػابكة نباتيػة بزخػارؼ ُزخرؼ الشكؿ منتظـ وغير إتساعاً  أكثر وهو األوسط
 .الطبيعة

 ثػـ الزخػارؼ مػف تمامػاً  خػالي رفيػع شريط عف عبارة ثالث إطار األوسط اإلطار ويمي
 مػػف السػػجادة الشػػراري  وتػػؤطر السػػجادة لحمايػػة داكػػف لػػوف ذات لمسػػجادة الخػػارجي اإلطػػار
 .وأسفؿ أعمي

 .السجادة زخارؼ تنفيذ في واألسود واألخضر العاجي الموف الفناف استخدـ وقد
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 (777) لوحة

 .أوربية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطارات وثالثة وسطى ساحة) مستطيمة سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ29هػ/23) القرف إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند بور ميرزا بمدينة صنعت :مركز الصنـــع
 .خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 2.31× 2.41 :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Kamaladevi Chattopodhyaya, Indian Handicrafts, Allied Publishers, 

New Delhi, 1963, Pl.55. 
  :الــوصـــــــــــــف

 غيػػػػر جامػػػػة السػػػػاحة يتوسػػػػط حيػػػػث أوربيػػػػة، مسػػػػحة ذات بزخػػػػارؼ السػػػػجادة زخرفػػػػت
 الصػمي  عػود لزهػرة رسػـ يتوسػطها الطبيعػة عف محورة ووريدات تعاليؽ مف الشكؿ منتظمة
 .الزخرفة مف تماماً  خالية السجادة ساحة جا ت بينما. الواقع عف تماماً  محورة

 عػف محػورة نباتيػة فروع رسـو قوامها نباتية زخارؼ مف داخمي إطار بالسجادة ويحيط
 نفػذت بالتحفػة النباتيػة الزخػارؼ وجػؿ كبيػرة، نباتية زخرفية لوحدات رسـ ويتوسطها الطبيعة

 ويحيط محورة نباتية أوراؽ زخارؼ ذو إطار ويمي  الزخرفة في المتحرر األوربي النمط عمى
 الشػػراري  وتػػؤطر تمامػػًا، الزخرفػػة مػػف خاليػػاً  جػػا  لحمايتهػػا خػػارجي إطػػار بأكممهػػا بالسػػجادة
 .فقط واحدة جهة مف السجادة

 زخػػارؼ تنفيػػذ فػػي واألصػػفر واألخضػػر واألبػػيض األحمػػر المػػوف الفنػػاف اسػػتخدـ وقػػػػد
 .السجادة

  



 الفصل الثاني                                                                             السجاد المغولي الهندي 
 

211 

 

 (777) لوحة

 .الطراز أوربية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطاريف بها يحيط وسطى ساحة) مستطيؿ شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ:2هػ/24) القرف مف االوؿ النصؼ إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .بالهند كشمير مدينة في صنعت :مركز الصنـــع
 .خاصة بمجموعة محفوظة مكان الحفـــظ:
 .سـ 212×   6: :الـمــقـــــــــــــاس
  :الـمـراجـــــــــــــــع

Kamaladevi Chattopodhyaya, Indian Handicrafts, Pl.56. 
  :الــوصـــــــــــــف

 حيػث الزخرفػة، فػي الفرنسػي الػنمط عمػى نفذت نباتية بزخارؼ السجادة ساحة زخرفت
 كػؼ وزهرة والخرشوؼ القرنفؿ وثمار رمحية وأوراؽ نباتية فروع برسـو السجادة ساحة ممئت
 رمحيػة أوراؽ وسػطها مػف يخػرج كأسػية قواعػد ذات وأزهػار الشػكؿ لوزية نباتية وأوراؽ السبع

 فػػي التطبيقيػػة الفنػػوف زخػػارؼ يحػػاكي الػػنمط عمػػى جميعهػػا نفػػذت البػػتالت متعػػددة ووريػػدات
نجمترا فرنسا  .آنذاؾ وا 

 منفصػمة رسػمت نباتيػة فػروع مف زخارؼ يحصر داخمي إطار السجادة بساحة ويحيط
 الزخرفػػة مػػف خاليػػاً  جػػا  الػػذي الخػػارجي اإلطػػار يميػػ  رفيعػػيف، شػػريطيف وسػػط بعضػػها عػػف

 .الجهات جميع مف السجادة الشراري  وتؤطر تمامًا،
 .السجادة زخرفة في واألزرؽ واألخضر واألحمر األبيض الموف الفناف استخدـ وقد
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 (777) لوحة

 .الطراز أوربية زخارؼ ذات سجادة :الـتـحـــفــــــــــــــــة

 (.إطاريف بها يحيط وسطى ساحة) مربع شكؿ ذات سجادة :الـشـــكـــــــــــــــــل
 .(ـ:2هػ/24) القرف منتصؼ إلى ترجع :الـتـــاريـــــــــــــــخ
 .الحرير وخيوط والقطف الصوؼ مف صنعت مـادة الصنـــع:
 .الهند بشماؿ الفنية بالورش صنعت :مركز الصنـــع
 ."Milan, Nilufar Collection " بػ محفوظة مكان الحفـــظ:
 .متر 2.41× 2.31 :الـمــقـــــــــــــاس
 .Enza Milanesi, The Carpet, p.147 :الـمـراجـــــــــــــــع

  :الــوصـــــــــــــف

 سػػاحة يزخػػرؼ حيػػث الفرنسػػي، األوربػػي النسػػؽ عمػػى بزخػػارؼ السػػجادة هػػذ  زخرفػػت
 فروع مف أشرطة ثالثة عف عبارة الطبيعة عف محورة نباتية زخارؼ مف كبيرة دائرة السجادة
 يشػػب  دائػري شػكؿ ذات نباتيػة زخرفيػػة وحػدات بينهػا يفصػؿ صػػغيرة هندسػية ووحػدات نباتيػة
 .الزهور إكميؿ مف التاج

 فػي الزخػارؼ مػف تمامػاً  خاليػة الكبيػرة الػدائرة هػذ  خارج الوسطى المساحة جا ت وقد
 عنػػد تتقػػاطع صػػغيرة معينػػات بأشػػكاؿ الػػدائرة هػػذ  رسػػـ خػػارج األربعػػة األركػػاف زخرفػػت حػػيف

 .صغيرة دائرية أشكاؿ في رؤوسها
 متقاطعػػة فػروع رسػـو قوامهػا نباتيػػة زخػارؼ مػف داخمػي إطػػار السػجادة بسػاحة ويحػيط

 لإلطػار األربعػة األركػاف فػي ونجػد بيضػا ، وزهػور الحجػـ صػغيرة لوزيػة نباتية أوراؽ تحمؿ
 .التحوير شديدة كثيفة نباتية زخارؼ منها يخرج لفازة رسـ

 اسػػتخدـ وقػد لحمايتهػػا، الزخػارؼ مػػف تمامػاً  خػالي إطػػار الخػارج مػػف بالسػجادة ويحػيط
 .السجادة زخارؼ تنفيذ في واألصفر واألحمر العاج األبيض الموف الفناف
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 الثالث الفصل

 تصاوير خالل من لمسجاد الوصفية الدراسة
 الهندية المغولية المدرسة
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زخرفتتت اوتتتالمر سة درمتتتي سة هلةمتتتي سةيردمتتتي لاوتتتالمر سة تتتدسرس سة   متتتي سةاا  تتتي ةيتتتا 
أل جتز   تا ساثتاي فتي سةاوتلمروف لمتل  ر ترض لوت ا    رملم سةمجاجمد ك رور زخرفي

دقمقتتا  ااتتكاس سةمتتتجاجمد سة هلةمتتي سةيردمتتتي  تتا ختت س سةاوتتتالمر ةرقتت    تتت   تتد  سةااتتتا   
لسةارس ط  مريا ل ما سةا   سة اقمي  ا سةمجاد سة هلةي سةيرتد،ف لة تس  تا أنتم ر تاذم رمتلم 

 سةمجاد في سةاولمر سة هلة  سةيرد   ا م ي:
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 م(11 –ه 11رسوم السجاد في التصوير المغولي الهندي )ق -1
 (141لوحة )

 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:

 ااب   كر مقرأ كااب لضع      ا س أ ا  .اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع

 م(0111م:  0111ف )مري (م01/ نت01)إة  سةقراارجع  الـتـــاريـــــــــــــــخ:

   س رادر سة  ك   مر ممد   ي. المصــــــــــــــــور:

 رم ت  لرش سة  ط   دمري النلر مكان الصنـــع:

    لظي   كا ي ةلس أرج لس ة  رلا  اةلالمات سة ا دو سا رمكمي. مكان الحفـــظ:

  الـمـراجـــــــــــــــع:
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.73. 
- Stuart Cary Welch, Wonders of the Age, British Library, London, 

1979, pl.74. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةاولمرو اتكس اتاب   كتر مقترأ فتي كاتاب لقتد ر تذت سةوتلرو فتي سةخت    متي 
 مظير في خ  مي سةاولمرو اس ك مر م  له اجرو . 

لقتتد ج تتس سةاتتاب فتتلع متتجادو   تتد سة رتتاا إةتت  إ تترسز جتتز   ريتتا فتتي سةاوتتلمرو  متتي 
لمتتط  زخرفتتت متتا ي سةمتتجادو  زختتار  ر اامتتي دقمقتتي ل ااتتا كي ك تتا مظيتتر جتتز   تتا جا تتي 

   تتتبو  زختتتار  ر اامتتتي  ااتتتا كي فتتت  لمتتتط متتتا ي سةمتتتجادو لم تتتمط   متتتا ي سةمتتتجادو ث ثتتتي 
إطارست جا  سإلطتار سةتدسخ ي لسةختارجي   تارو  تا اترمطما رفم تما  تا  زخترفما  خطتلط 
 ا رجي  كلري اكس  ث ثات في  ما جا  سإلطار سالمط  سكثر إاما ا  ل   زخار  كاا مي 

طم ت  ا امتي  رتد ربلمتيا لقتلسم نتذه سةكاا تات   تارست دمرمتي   ولرو دسخس أاكاس  متا
لد ائمتتي كا تتت  اة هتتي سة ارمتتمي لة تتس نتتذس  تتا أ تترز متت ات ) متتر متتمد   تتي(  فتتي اوتتالمر 

 سةاي ر ذت في إمرسا ق س قدل ي ة يرد.
لمبطر سةمجادو ارسرمب رفم ي لوهمرو ل ع ذةتك   تس سة رتاا   ت  إ رسزنتا   تا متدةس 

 ولرمما  زخرفي سة خطلطات لسةاوالمر  رملم سةمجاجمد .     إنا ام سة 
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 (141لوحة )

 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس سإل  رسطلر أك ر مماق س سةم مر سإلمرسر  ممد  مج.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ة  سةقراارجع إ الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 كيار. او مم ة س   س إ رسنمم المصــــــــــــــــور:
 و  ي  ا  خطلط أك ر را  . المخطــــــــــــــوط:
 رم ت  ااةلسا سة ائمي لسةاذنمب     سةلرع. مـادة الصنـــع:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

http://collections.vam.ac.uk/item/O9746/painting-akbar-receives-the-

iranian-anbassador/ 

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس  رظرس  إل دسد لةم ي دسخس ما ي  اةقورف  مي رر  سجا اع ةأل ترس  لسةتدرسلمش 
سةوتلرو لذةتك   ا ُد تلس ةيتذه سةلةم تيف لقتد رمت ت متجادو خاةمتي  تا سةزختار  فتي أرضتمي 

ة  ئ تي لظم ايتتا لنتي لضتتع سةط تام فلقيتتاف ك تا رتتر  فتي خ  متتي سةوتلرو رمتتم ةمتجادو قتتلسم 
زخارفيا رمم ةجا تي لمتطي   ت  اتكس  خارمتي لالجتد أجتزس   ريتا فتي ساركتااف ك تا م تمط 
 اةمتتتا ي إطتتتار ختتتارجي  تتتا زختتتار  نردمتتتمي قلس يتتتا رمتتتلم   مرتتتات ك متتترو  تتتدسخ يا أاتتتكاس 

د سمتاخدم سة رتاا سة تلا سا  تر لساوت ر لساخضتر فتي رمتم سةمتجاجمد   مرات وهمرو. لقت
  اةولرو.
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 اولمره  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس اقدمم سةلال  لسةطا ي ةأل مر  مما قاة  خاا.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 طرح ة س ل  س را اا  مكرد. المصــــــــــــــــور:
 رم ت  ااةلسا سة ائمي لسةاذنمب     سةلرع. مـادة الصنـــع:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

http://collections.vam.ac.uk/item/O9731/painting-tarkhan-divana-

making-a-treaty 

  الــوصـــــــــــــف:

سةلوتت : اا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  ة   رسطتتلر  تتا ر لمتتط جماتت    تتد سراوتتاره فتتي أ تتد 
 سة  ارك سة ر مي لقد ج س سإل  رسطلر     مجادو لأ ا   أ د سامر  مط ب سة  ل  ر .

لقتتد زخرفتتت سةمتتجادو  زختتار  ر اامتتي قلس يتتا رمتتلم زنتترو سةخراتتل  لسةلرمتتدست  ا تتددو 
سة تتتا ت لسالرسع سةر  متتتي سة متتترري لمتتتط فتتترلع ر اامتتتي  ادسخ تتتي ل ااتتتا كي لم تتتمط  متتتا ي 
سةمجادو إطار خارجي  ا زخار  ر اامي  ااا كي مالمتطيا رمتم ةلرمتدست  ا تددو سة تا تف 

ر متجادو أل متاارو  رمتلجي سمتاخد ت ة ا  متع زخرفتت  رمتم ك ا رر  خ   رمتم سإل  رسطتل 
جا تتي لمتتط    ووتتي    تتل و  زختتار  ر اامتتي دقمقتتي لم تتمط  اةجا تتي فتتي متتا ي سةمتتجادو 
رمتتلم ر اامتتي  ادسخ تتي  ااتتا كي قلس يتتا رمتتلم ألرسع ر  متتي للرمتتدست  ا تتددو سة تتا ت لث تتار 

را متي لس تدو إطتار ضتمع  تا  خرال  لفرلع ر اامي ل ااا كيف لم مط  ما ي سةمجادو  ا
زختار  ر اامتي  ااتا كي لفترلع ر اامتي  ادسخ تتي م وتس  مريتا رمتلم لرمتدست  ا تددو سة تتا ت. 
لم تتتمط  اةمتتتجادو إطتتتار ختتتارجي ذل زختتتار  نردمتتتمي قلس تتت  رمتتتلم أاتتتكاس   مرتتتات ك متتترو 

 ا ور  دسخ يا   مرات أوهر  ج ا .
ا يي ةا تتك سةمتتتجادو سةاتتتي لر  تتظ أا سةمتتتجادو سةاتتي فراتتتت فتتي سارضتتتمي جتتا ت  اتتت

  قت  تا  متي سةزختار  سةر اامتي أ تا  تا سةخطتي سة لرمتي فقتد سمتاخدم سة رتاا سة تلا سازرع 
 لساو ر لسا  ر لسا مض لساخضر ف  ار مذ سةزخار .
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس سة جاذمب في خد ي  ا ر.مول ا  :ــــوعالموضـــــــــ

 .(م01/ نت01)ارجع إة   الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  رلسر، ك ا. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
 http://iicdelhi.nic.in/iic2008/Exhibitions_Baburnama.html الـمـراجـــــــــــــــع:

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتتس سةوتتتلرو  رظتتترس  ة  جاذمتتتب لنتتتم م تتتدلا ط ا تتتا  ة   رسطتتتلر  تتتا رف  متتتي مظيتتتر 
لق    م  سة اجتب ةمتدخس  تا    سةط تام إةت  سةقوتر ف قور سإل  رسطلر في سةولرو لقد 

ك ا مظير فتي سةقمتم سالمتط  تا سةوتلرو  رظترس  ة   تاس سةتذما م تدلا سةط تام لقتد لضت ت 
ألسرتتتي سةط تتتام   تتت  متتتجادو ذست زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم فتتترلع ر اامتتتي ارايتتتي   اتتتكاس 

د ر تتذت سةزختتار   تتاة لا لرمتتدست وتتهمرو ل ا تتددو سة تتا ت  للرمقتتات ث ثمتتي سة وتتلصف لقتت
ساملد     أرضمي   رس  سة لا في ما ي سةمجادو  مر ا جا  سإلطار سةخارجي ذل أرضتمي 

  اة لا ساو ر ل زخر    رع ر ااي  ادسخس م  س لرمدست  ا ددو سة ا ت.
لر  ا جا ت نذه سةمتجادو سة رمتل ي  متمطي فتي زخارفيتا ةاتلسئم سةلظم تي سةاتي رمت ت 

 ولرو لني لضع ألسر  سةط ام فلقيا. ا أج يا في سة
 

 

http://iicdelhi.nic.in/iic2008/Exhibitions_Baburnama.html
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  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في اولمرو  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  راقاي ا رس  لمط سة  ر.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س كممل ل رلسة  خلرد. المصــــــــــــــــور:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

http://collections.vam.ac.uk/item/O9673/painting-an-interview-between-

munim-khan/ 
  الــوصـــــــــــــف:

 رر  سةاولمرو  رظرس  ةم ا ا  ر لمط سة  ر لني ا  س أ رس  قد ج ملس في  قولرو
  لمي فلع سةم مريف لقد  رص سة راا     إ رسز رمم سةمجاجمد سةاي فرات  يتا سة قوتلرو 
رغتتم وتتهر  متتا ايا فتتي سةوتتلروف فرتتر  متتجاداما فتتي أرضتتمي سة قوتتلراما ذلساتتا زختتار  
ر اامي قلس يا رملم خرال  لث ار سةقرر س للرمدست  ا ددو سة ا ت للرمقتات ر اامتي وتهمرو 

ا ي لسإلطتار سةختارجيف ك تا غطمتت أ تد سة قاوتمر   ظ تي    لةتي  رثلرو     أرضمي سةمت
  ت  أر  تي أ  تدو لجتتا ت سة ظ تي   تارو  تتا متجادو ذست زخرفتي جا تتي لمتط    ت  اتتكس 
 خارمتتي ل  ئتتت متتا ي سةمتتجادو  زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي ل ادسخ تتيف ك تتا رتتر  رمتتم ةجتتدسئس 

 متي سةوتلرو رمتم ةمتجادو    قتي  اطامرو     سةرمتع سالر تي فتي سةزخرفتيف ك تا رتر  فتي خ 
ذست زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم ألرسع سةمتتتر س سة تتتر، لث تتتار سةخراتتتل  لسالرسع سةر  متتتي 
سة مرري لم مط  اةمتا ي إطتار  تا سةزختار  سةيردمتمي قلس ت  رمتلم أاتكاس   مرتات  تدسخ يا 

 رمم ة  مرات وهمرو.
فتي سارض أل   قتت  لر  ظ  رص سة راا     إ ترسز رمتلم سةمتجاجمد سةاتي فراتت

 رغم وهر سة ما ي سة خووي ةيا في سةولرو.
لقتتتد سمتتتاخدم سة رتتتاا سة تتتلا سازرع لسا  تتتر لسا تتتمض لساوتتت ر لسامتتتلد لساخضتتتر 

 سة ااح.
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ا ثس زمارو سإل  رسطلر  ا ر إة   مرزس.رو مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة    الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر ج امد  م  . المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama. 

jpg 

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو  رظرس  ةارالس  ا ر سةط ام  ع سا متر  مترزسف لقتد سرات س ختاد ي سةقوتر 
 إ تتدسد سةط تتامف لقتتد فراتتت سارض دسختتس سة قوتتلرو سةاتتي ج تتس ا ايتتا  تتا ر لسا متتر  رمتتم 
متتتجادو ذست زختتتار  ر اامتتتي فتتتي متتتا ايا قلس يتتتا رمتتتلم ةث تتتار سةخراتتتل  لسةقرر تتتس لسةث تتتار 
سة  تتلرو  تتا سةط م تتي لمتتط فتترلع ر اامتتي وتتهمرو لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار ختتارجي ذل 

 زدلجتتتاا  ا رجتتتاا مالمتتطي ا رقتتتاط متتتلدس  لأاتتترطي زختتار  نردمتتتمي   تتتارو  تتا  خطتتتاا 
رفم يف ك ا فرات سارضمي في لمط سةولرو  رمم متجادو  ااتا يي ة تد ك متر  تا زختار  
سةمتتتتجادو سالةتتتت   تتتتا  متتتتي قلس يتتتتا سةزخرفتتتتيف لسةجتتتتدمر  اةتتتتذكر نتتتتل ااتتتتا   سةزختتتتار   تتتتما 

 تدو سة رمتي فتي سةمجاداما ل ما زختار  سة رمتلجات لسة   تس فتي سةاوتلمرو   تا م كتس سةل 
  ور أ اطرو سة هلس  اةيرد.

 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=%20entbmbaburnama.jpg
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 س ا اس دسخس سةقور سإل  رسطلر، ة ا ر. اولمرو ا ثس :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01) ارجع إة  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  م ركرساي. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama. 

jpg 

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتس سةوتتلرو  رظتترس  ة   رسطتتلر لنتتل جتتاةس فتي   طتت  سة  كتتي لقتتد فراتتت سارضتتمي 
سةاتتتي ج تتتس   ميتتتا  رمتتتم متتتجادو ذست زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم ر ااتتتات لفتتترلع ر اامتتتي 

قلس تد ك متمي سةاتكس  ادسخ ي ا  تس ث تار خراتل  للرمقتات  ا تددو سة تا ت للرمتدست ذست 
لألرسع ر  متتي وتتهمرو سة جتتمف لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار ختتارجي ذست زختتار  ر اامتتي 
قلس يا رملم فرلع ر اامي ارايتي  لرقتي ر اامتي وتهمرو  لمالمتط سة ترلع رمتم ةلرمتدست  ا تددو 
سة تتا تف لكاة تتادو رتتر  أا  كتتاا ج متتي   تتا ر قتتد فتترش  جتتز   تتا متتجادو خاوتتي جتتا ت 

سةزخار  ك ا فرات سةما ي أم س سة ظ ي سةما قي  ق مس  رمتم متجادو أختر  ذست خاةمي  ا 
زختتار  ر اامتتي قلس يتتتا رمتتلم فتتترلع ر اامتتي  ااتتا كي ا  تتتس ث تتار ر تتتات سةخراتتل  للرمتتتدست 
 ا ددو سة ا تف لم مط  ما ي سةمجادو ارمط أ مض رفمع م م  إطار ألمط  زخر   رملم 

 مع  ا سةخارم ذل ةلا أ مض.فرلع ر اامي  ااا كي م م  ارمط رف
ك ا رجد في سةقمم سةثاري  ا سةولرو مجادو وهمرو ةلضع سةط تام جتا ت خاةمتي  تا 

 سةزخار   مي ةلرت سةما ي  اة لا ساملد  مر ا ةلا سإلطار  اة لا سة راقاةي.
لر  تتتظ ارتتتلع سمتتتاخدسم سة رتتتاا ة خطتتتي سة لرمتتتي كتتتاا مض لسا  تتتر لسازرع لساوتتت ر 

ر  تتتتظ سختتتتا   سةزختتتتار  فتتتتي سةمتتتتجاجمد سةاتتتتي سمتتتتاخد ت ة ج تتتتلس  تتتتا  لسامتتتتلدف ك تتتتا
 سةمجاجمد سةخاةمي  ا سةزخار  سةاي فرات ةلضع ألسري سةط ام  فلقيا.  

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=%20entbmbaburnama.jpg
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
  ا سإل  رسطلر  ا ر سة  امي. رو ا ثس سةراس مرجلامول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة    الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر ملرل. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama. 

jpg 

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  ةج ا تتي مالمتت لا ة   رسطتتلر  تتا ر ةكتتي م  تتميم لمتتدسفع  تتريمف 
لمظير في سةولرو سإل  رسطتلر  تا ر لقتد ركتع أ ا ت  رجتس ةمق تس قد ت  لقتد فراتت سارضتمي 
 مجادو ذست زخار  ر اامي قلس يا رملم فرلع ر اامي  ادسخ ي ا  س ث ار خرال  للرمقات 

 للرمدست  ا ددو سة ا ت. وهمرو لث ار قرر س   لرو 
ك تتتا رمتتت ت متتتجادو أختتتر  ة ا  متتتع جتتتا ت زخارفيتتتا  ااتتتا يي  تتتع زختتتار  سةمتتتجادو 
سةما قي لم مط  يا إطار خارجي  ا سةزخار  سةيردممي ذست رملم   مرتات مالمتطيا رقتاط 
 ط لمتتيف ك تتادو متتجاجمد سةا  متتع فتتي اوتتالمر سة خطلطتتات سة هلةمتتي سةيردمتتي. ك تتا   تتد 

خرفتتي سةق تتي سةاتتي الجتتد فتتي خ  متتي سةوتتلرو  رمتتلم زختتار  ر اامتتي  ااتتا يي  تتع سة رتتاا إةتت  ز 
 زخار  سةمجاجمد.
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  ا ر في نرست  رد سةم طاا  مما.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة   الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر خضر  م ي. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

http://catalogue.leidenuniv.nl/primo_library/libweb/action/search 

10/5/2013 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو زمتتارو  تتا ر إةتت  نتترستف لقتتد ج تتس دسختتس سةقوتتر فتتي   قوتتلرو فراتتت 
أرضمايا  رمم مجادو ذست زخار  ر اامي  ااا كي قلس يا رملم فرلع  ادسخ ي ارايي  رملم 
لرمدست  ا ددو سة ا ت لث ار خرال    لرو  ا سةط م ي للرمقات ر اامي وهمروف لم تمط 
 ما ي سةمجادو إطار خارجي ذل زختار  فترلع ر اامتي  ااتا كي ل ادسخ تي  تع   ضتياف ك تا 
  قتتت   تت  سةجتتدرسا خ تت   تتا ر  تتا ماتت   سةمتتاائر أل   طتتات خزفمتتي ك م تتي    ارمتتي فتتي 
زخرفتتي سةجتتدرساف ل  تت  كتتس  تتاس فتتإا زخارفيتتا جتتا ت  ااتتا يي  تتع زختتار  سةمتتجاجمد   تتا 

  هلةي سةيرد،.م كس سةل دو سة رمي في سة ور سة
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  سإل  رسطلر  ا ر في كا لس م ا س   لةد ن املا.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة   الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر اركر جاجلرساي. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama. 

jpg 

  الــوصـــــــــــــف:

  لةتتتد سإل  رسطتتتلر ن تتتاملاف  متتتي قتتتام سةختتتدم  إ تتتدسد  ة  ا تتتاسا ثتتتس سةوتتتلرو  رظتتترس  
سةط ام لقد ج س  ا ر     مجادو ك مرو لخ    اجروف لقد زخرفت سةمجادو  زختار  ر اامتي 
 ااا كي  قلس يا رملم فرلع ر اامي   ا ي ل ادسخ ي ا  تس فتي ريامايتا  رمتم لرمتدست  ا تددو 

جادو إطتار ختارجي ذل زختار  ر اامتي سة ا ت لرمم ةث ار سةخراتل  سة  تلروف لم تمط  اةمت
  تلرو قلس يتتا رمتلم لرقتتي ر اامتتي ذست قا تدو ك متتمي االمتط فتترلع ر اامتتي  ادسخ تي لقتتد لضتتع 
فتتلع سةمتتجادو سةث مرتتي   تترش أ تتمض سة تتلا ختتاة  ا ا تتا  تتا سةزخرفتتي ةلضتتع سةط تتام فلقتت ف 

ف  رسطتتلرسإل لم  تتل سة ج تتس رمتتم ةمتتجاداما جا اتتا ك ظ تتي فتتلع سة كتتاا سةتتذ،  مج تتس فمتت  
 ربلمتيا مي زخزفتت سةمتا ي  رمتلم خطتلط  اقاط تي  ا طتي اتكس   مرتات  ا امتي  رتد 

لم تتمط  يتتا كاة تتادو فتتي سةمتتجاجمد سةيردمتتي سة   قتتي زختتار  نردمتتمي قلس يتتا رمتتلم   مرتتات 
وهمرو لمط   مرات ك مروف لقد سماخدم سة راا سة لا سا  ر لسا مض لسازرع لساو رف  

  اةولرو . ار مذ زخار  سةمجاد
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  دسمي سةز اا مماق س سإل  رسطلر  ا ر.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01) ارجع إة  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 اركر.   س سة ولر المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Francis Robinson, The Mughal Dynasties, History to day, June 2007, 

p.27. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو  رظرس  ة ا ر مج س     مجادو ك مرو لنتل ماجتاذب سطترس  سة تدمي  تع 
 لة ف لجا ت زخار  سةمجادو قلس يا رملم ر اامي  ااا كي لمتط فترلع ر اامتي  ادسخ تي  ا 

 ا  س ث ار قرر س لخرال  للرمقات  ا ددو سة ا ت للرمقات ذست قلس د ك ممي.
لمالمط سةمجادو رمم ةجا ي لمط  ك مرو ل  ووي مالمطيا زخار  ر اامتي كتاةزنرو 

مروف لم مط  ما ي سةمجادو إطار دسخ ي ذل زخار   ا ددو سة ا ت لسالرسع سةر  مي سةوه
رقاط ملدس  ك مرو لمط ارمطما  ا رجما لمبطرنا إطار خارجي ذل زختار  ر اامتي قلس يتا 
رمتتتتتلم زنتتتتترست خ امتتتتتمي سة تتتتتا ت لمتتتتتط فتتتتترلع ر اامتتتتتي رفم تتتتتيف لكاة تتتتتادو خوتتتتتص ةج متتتتتي 

متي  تاة لا سامتلد سإل  رسطلر مجادو وهمرو فلع سةمجادو سةك مرو زخرفت  رملم زخار  ر اا
    أرضمي  مضتا ف لر  تظ  تد  سةلسق متي فتي رمتم زنتلر سةر ااتات فتي سةوتلرو لااتا ييا 

  ع زخار  سةمجادو.  
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 اولمرو  ا سة درمي سة هلةمي سةيردمي.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 سةقور سإل  رسطلر،.رو ا ثس   س زفا  دسخس مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة   سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama. 

jpg 
  الــوصـــــــــــــف:

دسخس سةقور لقتد   ئتت سةوتلرو  رمتلم سااتخاص لقتد  ة  ا اسا ثس سةولرو  رظرس  
لقتتد فراتتت أرضتتمي سة قوتتلرو سة  كمتتي  متتجادو ذست  ج تتس سإل  رسطتتلر فتتلع كرمتتي سة تترشف

زختتار  ر اامتتي  ادسخ تتي  تتا فتترلع  ااتتا كي ا  تتس ث تتار خراتتل  للرمتتدست  ا تتددو سة تتا ت 
 مرري لم مط  ما ي سةمجادو إطار خارجي ذل زخار  ر اامي  ااتا كي. ك تا  ر  م لألرسع 

سةمتا قي لخ  يتا رمتم  فرات سارضمي     ممار سةولرو  رمم مجادو  ااتا يي  تع سةمتجادو
ةمجادو ذست زخار  ر اامي  ادسخ ي قلس يا رملم ث ار سةقرر تس لسةخراتل  للرمتدست وتهمرو 
لألرسع ةلزمتي سةاتكس لم تمط  متتا ي سةمتجادو إطتار ختارجي ذل زختتار  ر اامتي  ااتا كي ك تتا 

   قت     سا لسب مجاجمد ذست زخار  ر اامي  ااا كي.
ا سة رتتاا فتتي رمتتم سةمتتجاجمد فتتي سةوتتلرو فقتتد أ تتدع فتتي لرغتتم سةل تتدو سة رمتتي سةاتتي ر انتت

 سماخدسم ساةلسا كااو ر لسازرع لساملد لسا  ر لسا مض.

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=%20entbmbaburnama.jpg
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  قا  ي  ا ر اخم .مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة   سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر فرح  م  . المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama. 

jpg 
  الــوصـــــــــــــف:

ماوتتدر سةوتتلرو خم تتي ك متترو ك قوتتلرو مج تتس فميتتا ث ثتتي أاتتخاص   تت  متتجادو ذست 
ر اامي قلس يا رملم لرمدست خ اممي سة تا ت لث تار خراتل  لألرسع ر  متي وتهمرو زخار  

 لمط فرلع ر اامي  ادسخ ي.
لم تتتمط  متتتا ي سةمتتتجادو إطتتتار  تتتا سةزختتتار  سةيردمتتتمي قلس تتت  رمتتتلم أاتتتكاس مدسمتتتمي 
 ا اميف لخ   نذه سةمجادو مجادو وهمرو ذست زخار  ر اامي قلس يا رملم ث ار خرال  

 يتتا إطتتار  تتا سةزختتار  سةيردمتتمي ك تتا سمتتاخد ت متتجادو فتتي خ  متتي سةوتتلرو   تتلرو لم تتمط 
ة ا  مع زخرفتت متا ايا  رمتلم  راقمتد سة رتب لم تمط  يتا إطتار  تا زختار  نردمتمي قلس ت  
رمتلم أاتكاس رج متتي  اوت ي   اترطي أفقمتتي رفم تيف فتتي  تما م تمط  اةمتتجادو إطتار ختتارجي 

 يا أاكاس   مرات وهمرو لأاكاس  ث ثات. ا زخار  سة  مرات سةك مرو سةاي ا ور  دسخ 
 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=%20entbmbaburnama.jpg
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  ا ر م ا س   مرزس  دسمي سةز اا.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة   الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر ارما. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
 =https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl الـمـراجـــــــــــــــع:

entbmbaburnama.jpg 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو إ ا تتاال  أ تتام قا تتي سةقوتتر سة  كتتي ة   رسطتتلر  تتا ر لقتتد فراتتت متتجادو 
ك متترو لضتتع   ميتتتا   تتارش ةلضتتتع سةط تتام فلقيتتتا فتتي  تتتما زخرفتتت سةمتتتجادو  رمتتلم زنتتتلر 

للرمقتتات وتتهمرو لر ااتتات  ادسخ تتي لمتتط فتترلع ر اامتتي ارايتتي  رمتتلم زنتتلر  ا تتددو سة تتا ت 
لث تتار خراتتل ف لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار ختتارجي  تتا زختتار  ر اامتتي قلس يتتا رمتتلم 

 ألرسع ر  مي   لرو للرمدست  ا ددو سة ا ت.
لقد سماخدم سة رتاا سة تلا سازرع لساوت ر لسا  تر لسامتلد لسا تمض لجتا ت رمتلم 

 سةمجادو  ارامقي  ع سةزخار  سة ا ي ة ولرو.
 
 
 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=%20entbmbaburnama.jpg
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس سإل  رسطلر  ا ر م  ر سة  ر      ماط  ائم.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0150ف)مري  (م01/ نت01)ارجع إة   ألسخر  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 سة ولر  مام.  س  المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
 ي  اة كا ي سة رمطارمي   ردا.ظ   ل  مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.206. 

أ س   د سةم م سةقطر،ف سة  ر في سةاولمر سة هلةي سةيرد،ف رماةي  -
 .035مفص9115 اجمامرف غمر  رالرو ف جا  ي سةقانروف

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  ة تتا ر لنتتل م  تتر سة  تتر فتتلع  متتاط  تتائم لممتت   )ر تتي( لنتتل  
  تتارو  تتا متتجادو  ائمتتي  ث اتت    تت   ج ل تتي  تتا ساةتتلسح سةخاتت مي لم   يتتا  ج ل تتي  تتا 
سة  متتد لنتتم متتا  ما  يتتا فتت  سة تتا ف لجتتا ت سةمتتجادو ذست زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي قلس يتتا 

ست  ا تتتددو سة تتتا ت للرمتتتدست وتتتهمرو سة جتتتم لث تتتار رمتتتلم فتتترلع ر اامتتتي ارايتتتي  رمتتتم لرمتتتد
خراتتل  لم تتمط  يتتا إطتتار ختتارجي ذل زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي قلس يتتا رمتتلم فتترلع ر اامتتي 
للرمتتدست وتتهمروف ك تتا لضتتح سة رتتاا سةاتترسرمب سةاتتي اتتبطر سةمتتجادوف لقتتد سمتتاخدم فتتي رمتتم 

 سةمجادو سة لا سازرع لسا  ر لسا مض لساو ر لسة ري.
ظ أا  جتتتم سةمتتتجادو فتتتي سةوتتتلرو وتتتهمرس  ةكتتتي مارامتتتب  تتتع لظم ايتتتا سةاتتتي ك تتتا ر  تتت

 ور ت  ا أج يا ك ماط م رش ةج لس سإل  رسطلر لنل م  ر سة  ر.
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ف  جزمرو لمط سة  ر. رو ا ثس سإل  رسطلر  ا رمول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01) سةقرا ارجع إة  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama. 

jpg 

  الــوصـــــــــــــف:

     ماط في جزمرو وهمرو لمط سة  تر  ل تا   رظرس  ة   رسطلر  ا را ثس سةولرو 
 لةتت  سةمتت اف لقتتد زخرفتتت سةمتتجادو سةوتتهمرو )سة متتاط(  زختتار  ر اامتتي  ادسخ تتي لمتتط فتترلع 
ر اامتتتي وتتتهمرو ل ااتتتا كي قتتتلسم زخرفايتتتا رمتتتلم للرمتتتدست  ا تتتددو سة تتتا تف لم تتتمط  متتتا ي 

ا خطتلط نردمتمي   ادسخ تي ك تا أ ترز سة رتاا سةمجادو إطار  ا سةزخار  سةيردممي   ارو  
 رمم سةارسرمب سةاي ابطر سةمجادو.

ك تتا رجتتد فتتي أ  تت  سةاوتتلمرو متتجادو ج تتس   ميتتا اتتخص لأ ا تت  اتتخص  ختتر م ختتذ 
 ر    ض سااما ف لجا ت سةمجادو خاةمي  ا سةزخار  ذست ما ي   رس  سة لا م مط  يا 

سالةت   تع زختار  سا ز تي سة رمتلجي  إطار ذل ةلا أو رف لقد ااا يت زخار  سةمتجادو
سةاتتتي اهطتتتي  خوتتتر سةرجتتتاس فتتتي سةوتتتلروف لقتتتد سمتتتاخدم سة رتتتاا سة تتتلا ساوتتت ر لسا  تتتر 

 لساخضر لسا مض في رمم زخار  سةمجادو.
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس زمارو درلمش ة   رسطلر  ا ر.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 (.م01/ نت01) ارجع إة   سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  ر رممك . المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama. 

jpg 

  الــوصـــــــــــــف:
ا ثتتس سةوتتلرو ج تتلس سإل  رسطتتلر  تتا ر ا تتت  ظ تتي  راتت  لقتتد فراتتت سارضتتمي  تتا 
ا اتت   متتجادو ذست زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي ل ادسخ تتي لمتتط فتترلع ر اامتتي ارايتتي  اتتكس ث تتار 

لسالرسع سةر  مي وتهمرو سة جتمف لم تمط  متا ي سةمتجادو إطتار ختارجي سةخرال  لسةقرر س 
ذل زختتتار  ر اامتتتي  تتتا فتتترلع ر اامتتتي ا وتتتر  مريتتتا اتتتكس لرمتتتدست وتتتهمرو للرمقتتتات وتتتهمرو 

 سة جم.
لكاة تتتادو خوتتتص جتتتز   تتتا متتتجادو وتتتهمرو ةج تتتلس سإل  رسطتتتلر لجتتتا ت خاةمتتتي  تتتا 

 سةزخار  مبطرنا اكس   رسب  ا  قد   وص.
  تت  سةوتتلرو رمتتلم ةمتتجاجمد ك متتاار ة ا  متتع لك ظ تتي فتتلع  لضتتع ك تتا لجتتدت فتتي أ 

ج تتتلس سإل  رسطتتتلرف فرجتتتد سةمتتتجادو سةاتتتي    تتتت ك ظ تتتي ذست زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا ألرسع 
ر  متتي  متترري لث تتار خراتتل  للرمقتتات  ا تتددو سة تتا ت لرمتتلم جا تتات وتتهمرو   ووتتي 

 مالمطيا رملم لرمقات ر اامي وهمرو.
سةاتي سمتاخد ت كمتاارو ا  متع مالمتطيا جا تي لمتط    ووتي أ ا  اةرمت ي ة متجادو 

 تتدسخ يا زختتار  ر اامتتي  ادسخ تتي لزخرفتتت  لرقتتي ر اامتتي ث ثمتتي  تتا أ  تت  لأمتت س لم تتمط  يتتا 
فتتترلع ر اامتتتي  ادسخ تتتي   تتت  سةرمتتتع سالر تتتي فتتتي سةزخرفتتتي مالمتتتطيا رمتتتلم ث تتتار خراتتتل  

أرت  كتاا أثتاي  رزةتي ال غرت  للرمدست  ا ددو سة ا تف لر  ظ  ا ا دد رمتلم سةمتجاجمد 
 رتتتت  لس تتتتدع سة رتتتتاا فتتتتي سظيتتتتاره فتتتتي  تتتتدو  متتتتالمات  تتتتا سةوتتتتلروف كتتتتذةك ا تتتتددت ساةتتتتلسا 
سة متتاخد ي فتتي ار متتذ سةزختتار    تت  سةمتتجاد  اةوتتلرو كتتاة لا سا  تتر لساخضتتر لساوتت ر 

 لسا مض.
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 هلةي سةيرد،.اولمرو  ا سة ور سة رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  قاس درلمش.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Alexander and karim, Painting at the Court of Akbar, p.15. 
  الــوصـــــــــــــف:

أ تتتد سةتتتدرسلمش لنتتتل رتتتائم لقتتتد فراتتتت سارضتتتمي  رمتتتم  ا ثتتتس سةوتتتلرو  اتتتيدس  الغامتتتاس
مجادو ذست زخار  ر اامي  ااا كي قلس يا رملم ث ار خرال  ك مترو سة جتم لث تار سةقرر تس 
ل  ات سةر اا للرمدست وهمرو  ا ددو سة ا ت لمط فرلع ر اامي  ادسخ ي ل ااا كي لم مط 

  تارو  تا اترمطما رفم تما  مر تا  ما ي سةمجادو ث ثي إطارست  مي جا  سإلطتار سةتدسخ ي 
 جا  سإلطار سالمط أك ر  ج ا  ذل زخار  ر اامي قلس يا رملم ر اامي   لرو ل ادسخ ي.

ك تتا رتتتر  فتتي أقوتتت  ممتتار سةوتتتلرو رمتتم ةمتتتجادو أختتر  ذست زختتتار  ر اامتتي قلس يتتتا 
رملم ث ار خرال    لرو  ا سةط م ي ل رثلرو     ما ي سةمجادو لم مط  اةما ي إطتار 

رجي   ارو  ا أاكاس  ماطم ي ا وس  مريا أاكاس رج مي  كلرتي  تا متاي  اتر ضت  ا  خا
 لا ور  دسخ يا زخار  ر اامي  ااا كي ل  لرو.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 سةقور مماق س أ رس   ا اركما.رو ا ثس  ا ر في  دمقي مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0151ف )مري  (م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر )رسم دسس(. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط  ا ررا  . المخطــــــــــــــوط:
 مم. 91.2× 01.1 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Alexander and karim, Painting for the Mughal Emperor, p.88. 

- Susan Stronge, Painting for the Mughal Emperor,the art of the book 

1560-1660,new delhi,p.74. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتتس سةوتتتلرو  رظتتترس  ة   رسطتتتلر  تتتا ر لنتتتل جتتتاةس فتتتي  دمقتتتي قوتتترهف لقتتتد فراتتتت 
أمتتت س كرمتتتي سة تتترش  متتتجادو ذست زختتتار  ر اامتتتي  ادسخ تتتي قلس يتتتا رمتتتلم زنتتتلر سارضتتتمي 

لر ااتتتتات  رثتتتتلرو   تتتت  متتتتا ي سةمتتتتجادو لم تتتتمط  يتتتتا  تتتتا سةختتتتارم إطتتتتار ذل زختتتتار  ر اامتتتتي 
 ااا كيف ك ا رمم سة ولر مجادو وهمرو  جلسر نذه سةمتجادو لضتع فلقيتا أاتكاس  قائتب 

ي زخرفتتت سةمتتجادو  رمتتم  تتز اما ر تتااماما ك متترو ر  تتا كارتتت نتتدسما  قد تتي ة   رسطتتلرف  متت
ك متتراما لقتتد   ئتتت متتا ي سةمتتجادو  رمتتلم لرمتتدست  ا تتددو سة تتا ت لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو 

 إطار خارجي ذست زخار  ر اامي  ااا كي.
ك تتتا ج متتتت سةلفتتتلد سةزسئروة   رسطتتتلر   تتت  متتتجاداما ذلساتتتا زختتتار  ر اامتتتي  ااتتتا كي 

طا  ر سةمجادو.ل ادسخ ي لقد رثرت     ما ي لس 
لقتتتتد سمتتتتاخدم سة رتتتتاا سة تتتتلا سازرع لسال  تتتتر لسامتتتتلد لسا تتتتمض فتتتتي زخرفتتتتي رمتتتتلم 

 سةمجاجمد في سةولرو.
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 اولمرو  ا  درمي سةاولمر سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 )سةكااب خار ( في  يد سإل  رسطلر سة هلةي أك ر. ا ثساولمرو  :الموضـــــــــــــوع

 م(.0151م :0151ف)مري  (م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 مرجل. المصــــــــــــــــور:
 رم ت في سة وارع سإل  رسطلرمي )سةلرش سة رمي( في النلر. مكان الصنـــع:
 .Prince sadruddin Aga Kban Collection مكان الحفـــظ:

 مم. 023×93.1 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Cleaves, Francis Woodman, The Secret History of the Mongols, 

Cambridgmass:Harvard University Press, 1982 

- Amina Okada, Indian Miniatures of The Mughal Court Translated 

By: Deke Dusin Berre, New York: Harry N.Abrahms, 

Inc.Publishers,1992, p.12 and pl. 3. 

- Treasures of Islam, Sotheby's/Philip Wilson Publishers, 1985, pl.127. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا  تتتر سةوتتتلرو  تتتتا )سةكاتتتاب خارتتتي( ل تتتتا م تتتدي  يتتتتا  تتتا اتتتدلما ة كاتتتتبف فرجتتتد فتتتتي 
سةاتتمي مج تتس ل لةتت  ط  تت  لسة تتا  ما  اةكاتتاب خاري.لقتتد فراتتت متتجادو مج تتس سةاوتتلمرو 

  ميتتا سةاتتمي لسةطاةتتب زخرفتتت  زختتار  ر اامتتي  ادسخ تتي قلس يتتا رمتتلم فتترلع ر اامتتي وتتهمرو 
ا  س زنلر  ا ددو سة تا تف لقتد ةلرتت متا ي سةمتجادو  تاة لا سازرع فتي  تما ةتلا إطتار 

 سةمجادو  اة لا ساو ر.
ة رظتتر رجتتد  رظتترس   ختتر ةطتت ب م   تتلا سةكاتتب لمج متتلا   تت  متتجادو لأمتت س نتتذس س

 ذست زخار  ر اامي  ااا كي ل ادسخ ي.
لر  ظ أا سةزنلر  ا تددو سة تا ت نتي سة روتر سةرئممتي فتي زخرفتي سةمتجاداما ك تا 

 أا سة راا أض       سةزخار  سةكثمر  ا سةا لمر.
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 اولمرو  ا  درمي سةاولمر سة هلةي سةيرد، .رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 سةخ م ي سة هدسد، ق س الةم  سة كم. ا ثساولمرو  :الموضـــــــــــــوع

 م( في  يد أك ر .0151ف مري )(م01/ نت01)ارجع سة  ألسخرسةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 ) مالا(.  س سة ولر  زلسا  المصــــــــــــــــور:
 اارمي أة ا. المخطــــــــــــــوط:
 رم ت في لرش سة  ط سة  كي. مكان الصنـــع:
 Freer Gallery of Art, Washington مكان الحفـــظ:

  الـمـراجـــــــــــــــع:
Maurice Dimand, Indian Miniatures Paintings, Uffici Press-Milan,1925, 

p.12. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  ة قوتتر سإل  رسطتتلر،  تتا سةتتدسخس  متتي رتتر  سةخ  متتي سة   ارمتتي 
 سةاي ا أل سةاولمرو لقد لزع سااخاص  دسخ يا في ألضاع  خا  ي.

ل تتتا م  تتتت سةرظتتتر ا تتتك سةمتتتجادو سةاتتتي فراتتتت أمتتت س سةخ م تتتي سة  امتتتي  متتتي زخرفتتتت 
قلس يتتتا رمتتلم أزنتتتار  ا تتتددو سة تتا ت لقتتتد ر تتتذت رمتتتلم  سةمتتجادو  رمتتتلم زنتتتلر ر اامتتي دقمقتتتي

سازنار  اة لا سازرع سة ااح لسا  ر     أرضتمي متا ي سةمتجادو ذست سة تلا سازرعف فتي 
 ما جا  إطار سةمجادو ذل ةلا أو ر ر ذت   م  زخار  ر اامي دقمقي قلس يا رملم أزنتار 

وتلرو لةكتا   تس سة رتاا   ت  إ ترسز  ا ددو سة ا تف لر  ظ رغم كثترو  تدد سااتخاص  اة
 رظتتر سةمتتجادو ل تتا  يتتا  تتا زختتار  ك روتتر سمامتتي  تتا  راوتتر ساثتتاي دسختتس سةقوتتلر 

 سة  كمي ل رور  يم في زخار  اوالمر سة درمي سة هلةمي سةيردمي.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 اولمرو ا ثس  لةد ط س. :الموضـــــــــــــوع

 م(.01/ نت01)ارجع إة   ور سإل  رسطلر أك رف سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 ولرو  ا  خطلط أك ر را  . المخطــــــــــــــوط:
  ا   فمكالرما لأة رت   ردا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Lucille Schulberc, Historic India, Great Aces of Man, 1968, p. 160. 
  الــوصـــــــــــــف:

  لةتتد ط تتس  متتي رجتتد سام ا  تتس ط  يتتا سة لةتتلد ل تتا  لةيتتا  سال ا تتاسا ثتتس سةوتتلرو 
 سةخاد ات لسة ا  ت  اةقور في  ما رجد أاخاص أالس ة  ااركي في سإل ا اس.

لقد فرات سارضمي أم س سةممدو سةاي ا  س سةط س  متجادو ك مترو قتلسم زخارفيتا اتكس 
جا ي لمطي دسئرمي ا مط  يا سةزخار  سةر اامي  ا زنتلر للرمقتات  ا تددو سة تا ت لم تمط 
 متتا ي سةمتتجادو إطتتار ختتارجي ذل زختتار  نردمتتمي  ااتتا كيف لقتتد ر تتذت سةزختتار   تتاة لا 

قتتا  سة تتلاف  مر تتا جتتا ت زختتار  سإلطتتار سةختتارجي  ر تتذو سا تتمض لسا  تتر   تت  أرضتتمي زر 
    أرضمي ذست ةلا أو رف ك تا فراتت سارضتمي فتي  متال  أ  ت   تا سةمتجادو سةمتا قي 
 مجادو أخر  ذست ةلا أو رف  ا فراتت سارضتمي فتي  متال  أ  ت   تا سةمتجادو سةمتا قي 

ددو سة تتا ت للرمتتدست  متتجادو أختتر  ذست  زختتار  ر اامتتي  ادسخ تتي قل يتتا رمتتم سةزنتتلر  ا تت
 وهمرو. 
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ا ثس أك ر موطاد ف   دمري النلر.اولمرو  :الموضـــــــــــــوع

 م(.0151ف ) (م01/ نت01)ارجع إة   سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س  مكما لا لما مرلا. المصــــــــــــــــور:
 اولمرو  ا  خطلط أك ررا  . المخطــــــــــــــوط:
  ا   فمكالرما لأة رت   ردا. مكان الحفـــظ:
 مم. 39.3×5..0 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.127. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  ة وتتمد لسةقتترص  متتي رتتر  فتتي سةوتتلرو  ملسرتتات ا تتدل لخ  يتتا 
سة رمتتاا موتتطدلريا ك تتا مظيتتر سإل  رسطتتلر أك تتر م اطتتي وتتيلو جتتلسده لمطتتارد سة ملسرتتات 
لاظير وتلرو سةمتجاجمد فتي سة رظتر  تا خت س سةمتجاد سة   تع ك متاار فتلع سةخمتامف فرتر  

ةل ر، سة  قلد قلسم زخارفيا رمم  خارمي ك مترو االمتط فلع سةخم ي مجادو ك مرو  ا سةرممج س
سةمتتجادو ل تتدسخ يا زختتار  ر اامتتي  ادسخ تتي فتتي  تتما زخرفتتت متتا ي سةمتتجادو أمضتتا   رمتتلم 
زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا لرمتتتدست  ا تتتددو سة تتتا تف لم تتتمط  متتتا ي سةمتتتجادو  إطتتتار ختتتارجي 

 ةرقاط وهمرو.  زخر    اكاس   مرات  ا امي  رد ربلميا ا ور  دسخ يا رمم 
ك تتا فراتتت سارضتتمي دسختتتس لختتارم سةخم تتي  رمتتلم متتتجادااا زخارفتتا  زختتار  ر اامتتتي 
كثم تتيف ك تتا لجتتدت متتجادو رمتت ت كمتترم فتتلع ظيتتر سةخمتتس فتت   راوتت  سةوتتلروف لجتتا ت 

 ج م يا ذست زخار  ر اامي دقمقي ة هامي.
اام فتت  رمتتم لقتتد سمتتاخدم سة رتتاا سة تتلا سازرع لسا تتمض لسا  تتر لساوتت ر لسة رتتي سةقتت

 سةمجاجمد.
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 اولمرو ا ثس سةكااب  مما ق م لسة ولر  رلنر لةد  مالا أثرا  سة  س. :الموضـــــــــــــوع

 م(.01.0)مري (فم01/ نت01)ارجع إة   ور سإل  رسطلر أك رفسةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 سة كاب سةيرد، ة كاب لسةامجم ت   ردا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p. 139. 

  الــوصـــــــــــــف:

لسة وتلر  رتلنر أثرتا  سةقمتتام    تس فرتي ماتارك فمتت  ا ثتس سةوتلرو سةكااتب  متما ق تتم 
سةكااتب لسة وتتلرف  متي ج متتا سإلثرتما   تت  متجادو ذست متتا ي خاةمتي  تتا سةزختار  م تتمط 
 يتتتا إطتتتار ضتتتمع م متتت  سإلطتتتار سةختتتارجي ساكثتتتر سامتتتا ا  ل زختتتر   رمتتتلم لرمتتتدست وتتتهمرو 

  ا ددو سة ا ت  رثلرو     ما ي سإلطار.
 زخارفيا   لا لس د لنل سة لا سا  ر سةدسكا.فجا ت سةمجادو  ممطي في 
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس فراا  هلة  أثرا  سة  س.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.01.1ف )مري (م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
    لظي   ا    رةما   ة ارما. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p. 23. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتتس سةوتتتلرو  رظتتترس  ة رتتتاا  هتتتلة  مرمتتتم ةل تتتي ة  مئتتتي سة هلةمتتتي سةيردمتتتيف لقتتتد فراتتتت 
سة رتتتاا  رمتتتم متتتجادو قتتتلسم زخارفيتتتا رمتتتلم ر اامتتتي دقمقتتتي كتتتاةزنرو  ا تتتددو سارض ا تتتت نتتتذس 

 سة ا ت لم وس  مريا فرلع ر اامي رفم ي.
لم تمط  متتا ي سةمتتجادو إطتار  تتا زختتار  ر اامتي قلس يتتا رمتتلم زنترو خ امتتمي سة تتا ت 

  اة لا سا  ر لساخضر.
سةزخار  سةر اامتي  ل  ا ممار   سةرظر ف  نذه سةولرو نل ااا   زخار  سةمجادو  ع

ر  تتا كتتاا مضتتع اوتت م ا ةا  تتي فرمتتي  تتا سةمتتجاد  سةاتت  اظيتتر فتت  سة ل تتي أ تتام سة وتتلرف
 سة  ادا   ا مج  را ربكد     سةل دو سة رمي سةا  مادت ف  نذس سة ور. ألسةرممج أل
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 .اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس لةم ي دسخس سةقور سإل  رسطلر .مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0151م ف )مري 01/ نت01ارجع سة   ور سال  رسطلر سك رف سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  ماا سمااا . المصــــــــــــــــور:
 ململرك.ر ا   سة ارل لةاماا   مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p. 21. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو  رظرس  ة ط تام لسةاترسب دسختس سةقوتر سإل  رسطتلر   متي فراتت أرضتمي 
 مريتا فترلع  سة  ط  مجادو ك مرو  اة لا سازرع   ميا زخار  ر اامي كثم ي ل ااتا كي م وتس

ر اامي  ا رجي لقلسم نذه سةزخار  سةر اامتي ث تار سةخراتل  للرمقتات ر اامتي ث ثمتي لخ امتمي 
 لث ار زنرو سةخاخاش.

لم مط  متا ي سةمتجادو إطتار ختارج  ماكتلا  تا ل تدست زخرفمتي ر اامتي ك مترو سةاتكس 
  ادسخ ي  ع   ضيا لمط فرلع ر اامي.

ف  رمم مجاجمد سة  ط لااا   سةل دست سةزخرفمي لسةجدمر  اةذكر نذس سةثرس  سةزخرفي 
  ما سةمجاد ل سالا ي سة رملجي سة لجلدو  اةولرو.
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس سة ااو لسة ه ها .مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.01.1 -م01.1ف مري )(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 ولرو  ا  خطلط الا  را  . المخطــــــــــــــوط:
 اا ع سة درمي سة هلةمي سةيردمي ف  سةاولمر. مكان الصنـــع:
    لظي   كا ي امار ما   د  ا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Douglas Barrett and Basil Gray, Treasures of Asia, Indian Paintings 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  ة اتتاه دسختتس  جتترو  رزةيتتا لنتت  جاةمتتي أ تتام  ه هتتا  لقتتد فراتتت 
سارضتتتمي  رمتتتم متتتجادو ذست زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم فتتترلع ر اامتتتي ا  تتتس ألرسع ر اامتتتي 

خاتتتخاش لم تتتمط  متتتا ي سةمتتتجادو إطتتتار ختتتارج  ذل زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم لزنتتتلر 
 لرمدست  ا ددو سة ا ت لألرسع لفرلع ر اامي وهمرو.

لقد سماخدم سة راا ف  رمم زخار  سةمجادو سة لا سة ر  لساوت ر لسا  تر لسا تمض 
. 

متمي ف   ما فرات سارضمي ف  خ  مي سةولرو  رمم متجادو أختر  ذست زختار  نرد
قلس يا أاكاس جا ات   ووي  ا امي  رد ربلميا لم مط  متا ي سةمتجادو إطتار ختارج  

  زخر   رمم لرقي ر اامي   لرو .
 لقد سماخدم سة راا سة لا سا  ر لساخضر لسا مض ف  رمم زخار  سةمجادو .
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 سة هلةي سةيرد،.اولمرو  ا سة ور رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ما دي إة  أ د سةجرلد. سا مررو ا ثس مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة   ور سإل  رسطلر أك رف سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Susan Stronge, Painting for the Mughal Emperor, p.20. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  ة   رسطتتلر مج تتس   تت  سة تترش لأ ا تت  أ تتد سةجرتتلد لقتتد فراتتت 
سارضتتتتمي ا تتتتت أقتتتتدسم سإل  رسطتتتتلر  متتتتجادو ذست زخرفتتتتي جا تتتتي لمتتتتط  وتتتتهمرو   ووتتتتي 
ل تتتدسخ يا زختتتار  ر اامتتتي  ااتتتا كيف لم تتتمط  اةجا تتتي سةلمتتتط  فتتتي متتتا ي سةمتتتجادو زختتتار  

قلس يتتتا رمتتتلم ث تتتار سةقرر تتتس لسةخراتتتل  سة  تتتلر  تتتا سةط م تتتي لفتتترلع ر اامتتتي ر اامتتتي   تتتلرو 
وهمرو لم مط  ما ي سةمجادو إطار  زخر   ث ار قرر س   تلرو  تا سةط م تي فتي لضت مي 
 ا اكمتتيف ك تتا ر  تتظ سة ظ تتي سةاتتي زخرفتتت   اتتكاس  خارمتتات لكتتذةك سةُمتترسدع سةتتذ، م تتمط 

 يا زختتتار  ر اامتتتي  ااتتتا كي ك تتتادو زختتتار   اة كتتتاا   ك  تتت  زختتتر    اتتتكاس  خارمتتتات  تتتدسخ
 سةمجاجمد.

ك ا رر  خ   سة ظ ي رمم ةمجادو جا ت زخارفيا قلس يا رملم ر اامي  ااا كي   تارو 
 ا  زم ر اامي   تلرو  تا سةط م تي ف ك تا ااتا يت زختار  سة رمتلجات فتي سة   تس سةاتي 

 مرادميا سةجرلد  ع زخار  سةمجاجمد.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس سإل  رسطلر أك ر مماق س أ د ر اماه.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 .Suzan Stronge, Painting for the Mughal Emperor, p.22 الـمـراجـــــــــــــــع:

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو  رظرس  ة  ط سإل  رسطلر أك ر  مي مج س أك ر      را  لأ ا   أ د 
ر امتاه مق تس مدمت ف  لقتد فراتت سارضتمي  رمتم متجادو مالمتطيا اتكس جا تي لمتط  ااكتتلا 

 تتتي ة متتتجادو لقتتتد   ئتتتت  تتتا أر  تتتي أجتتتزس    ووتتتي للز تتتت أجتتتزس   ريتتتا فتتتي ساركتتتاا سار 
سةجا تتي  زختتتار  ر اامتتي  ادسخ تتتي قلس يتتا رمتتتلم قرر تتس لفتتترلع ر اامتتي  ااتتتا كي. ك تتا زخرفتتتت 
ما ي سةمتجادو  زختار  ر اامتي لز تت فتي دقتي   ت  سةمتا ي   تا ج  تت سةمتا ي   تارو  تا 
ي جتتزئما  ا تتاث ما فتتي سةزخرفتتي فرتتر  رمتتم ةزنتترو سةخراتتل  لسةقرر تتس لسةلرقتتي سةر اامتتي سةث ثمتت

سة ولصف لم مط  اةما ي إطار دسخ ي ذل زخار  ر اامتي  ااتا كيف أ تا سإلطتار سةختارجي 
جتتا  أك تتر  ج تتا  ل زختتر   ل تتدست زخرفمتتي ر اامتتي أك تتر  ج تتا  قلس يتتا رمتتلم فتترلع ر اامتتي 

  ادسخ ي.
لقد سماخدم سة راا في رمم زخار  سةمتجادو  اةوتلرو سة تلا سة رتي لساخضتر لسازرع 

سةقاام   ا أض       سةمجادو طا  ا  زخرفما  رسقما  ما اات   تع أ يتي سةقوتر لساملد لسة ري 
 سة  كي.
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 اولمره  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس أك ر مماق س سة كام لسةر    لرجاس سة  ط.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0151)مريف(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 طرح  مكما   س مرلا. المصــــــــــــــــور:
  خطلط أك ررا  . المخطــــــــــــــوط:
 أةلسا  ائمي     لرع. مـادة الصنـــع:
  ا   فمكالرما لأة رت   ردا. مكان الحفـــظ:
 مم. 39.5×  ..05 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- http://collections.vam.ac.uk/item/O9420/painting-the-ambassadors-

of-mirza-shahukh/  
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.125. 

  الــوصـــــــــــــف:

ةتت  ط سإل  رسطتتلر أك تتر  متتي ج تتس أك تتر   تت  سة تترش لأ ا تت  ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  
رجتتس مق تتس قد تت  لقتتد فراتتت سارضتتمي سةاتتي ج تتس   ميتتا أك تتر  متتجادو ك متترو ذست زختتار  
ر اامتتتتي  ااتتتتا كي قلس يتتتتا رمتتتتلم زنتتتتلر لر ااتتتتات زنتتتترو سةخراتتتتل  لسةلرقتتتتي سةر  متتتتي سة متتتترري 

 للرمدست وهمرو لزنرو سةخاخاش.
ال  سةتتتذ، لقتتت    متتت  سةر متتتي لسةجرتتتلد  متتتجادو ك متتترو ك تتتا فراتتتت سارضتتتمي فتتتي سة متتت

زخرفت  رملم جا ي لمط      اكس  خارمي للجدت أجزس   ريا في ساركاا سار  ي ك ا 
 متتترري لرمتتتم ةلرمتتتدست  ر  متتت   ئتتتت سةمتتتا ي  زختتتار  ر اامتتتي  ااتتتا كي قلس يتتتا رمتتتلم ألرسع 

  ا ددو سة ا ت.
سا  تتر لساوتت ر لساخضتتتر لسازرع لقتتد سمتتاخدم سة رتتاا فتتتي رمتتم سةمتتجاجمد سة تتتلا 

 سةدسكا لسا مض.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  رظرس  إلغاماس أ د سا رس .مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 طرح  مكما   س مرلا. المصــــــــــــــــور:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

http://collections.vam.ac.uk/item/O9420/painting-the-ambassadors-of-

mirza-shahukh/ 

  الــوصـــــــــــــف:

 ا ثس سةولرو  رظرس  ة قااس  مي رر  إايار سةممل  ف لسةهرمب في سا ر أا سةولرو
ا كي  ا قااس ل رب ل ع ذةك فرات سارضمي سةاي دسرت   ميا أ دسي سةوتلرو  متجادو 
ك مترو لفلقيتتا متجادو أختتر  وتتهمرو لجتا ت زخارفي تتا ر اامتتي  ااتا كي ذست  راوتتر زخرفمتتي 
دقمقتتتي قلس يتتتا رمتتتلم زنتتتلر  ا تتتددو سة تتتا ت للرمتتتدست وتتتهمرو لر تتتات خراتتتل  ك تتتا م تتتمط 

ر اامي وهمروف ك ا مظير في خ  مي سةولرو متجاجمد   اةمجاداما إطار خارجي  ا زخار 
سماخد ت ة ا  مع لكاة ادو في زخرفي متجاجمد سةا  متع جتا ت متا ايا ذست زختار  ر اامتي 
في  ما زخر  سإلطار سةخارجي  زخار  نردممي قلس يا رملم أاكاس  ث ثات لقتد سمتاخدم 

دسكا لسا  تتتر لسا تتتمض سة رتتتاا فتتتي رمتتتم زختتتار  سةمتتتجاجمد فتتتي سةوتتتلرو سة تتتلا سازرع سةتتت
 لساملد لساخضر.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ولرو ا ثس  مما قاةي خاا م لد  ا   ركي جلجرست لمقا س أك ر. :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  مما رقاشف لرمم سااخاص ة  ولر كممل. المصــــــــــــــــور:
    لظي   ا   فمكالرما لأة رت   ردا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.86. 
  الــوصـــــــــــــف:

 رظتترس  ة تت  ط سة  كتتي ة   رسطتتلر أك تتر  متتي ج تتس أك تتر   تت  كرمتتي  ا ثتتس سةوتتلرو
سة تتترش فتتتي  تتتما   ئتتتت سةوتتتلرو  رمتتتم أفتتترسد سة ااتتتمي لسةجرتتتلدف لقتتتد ُكمتتتي كرمتتتي سة تتترش 
 مجادو ث مري قلس يا رملم ر اامي دقمقي ل ااا كي لم مط  يا  ا سةختارم إطتار قتلسم زخرفات  

اتتكس ماتت   سةاتترسفات سةاتتي ا  تتل سة  تتائر. ك تتا  رمتتم ةلرقتتي ر اامتتي ث ثمتتي ك متترو  ارسوتتي فتتي
فرات سارضمي أم س ج مي سإل  رسطتلر   ااترو  رمتم متجادو وتهمرو ذست زختار  نردمتمي 

 قلس يا رملم سروا  جا ات وهمرو   ئت  زخار  ر اامي دقمقي.
ك تتا فراتتت سارضتتمي سةاتتي لق تتت   ميتتا سة ااتتمي فتتي  متتال  أمتت س  تتا  متتال  رمتتم 

ر،  رمم ةمجادو ك مرو ذست زخار  ر اامي  ادسخ ي ل ااا كي قلس يتا رمتلم سة رش سإل  رسطل 
 لرمدست  ا ددو سة ا ت لأزنار وهمرو لمط جدسئس  اطامرو. 

لقد أ دع سة راا في سماخدسم ساةلسا   ا أض       سةمجاجمد طتا ع سة خا تي لسةثترس  
 لساخضر لسارجلسري.سة  كي لقد سماخدم سة لسا سازرع لسا  ر لسا مض لساو ر 
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس سإل  رسطلر أك ر      را  للةده.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر ك اس لةد كيمم. المصــــــــــــــــور:
 مم. 90.5× 09.1 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Alexander and karim, Painting at the Court of Akbar, p.92. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتتتس سةوتتتتلرو  رظتتتترس  ةج تتتتلس أك تتتتر   تتتت  سة تتتترش ل جتتتتلسره لةتتتتده لقتتتتد   ئتتتتت سةقا تتتتي 
لرجتتاس سةتت  طف لقتتد فراتتت سارضتتمي  رمتتم متتجادو ذست زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي   اة ااتتمي

ل ادسخ ي لمط فرلع ر اامي في ريامايا أاكاس ةث ار سةقرر س لسةلرقي سةر اامي  ا تددو سة تا ت 
لسةلرقتتي سةر  متتي سة متترري ل  تتات سةر تتاا  متتي لزع سة رتتاا سة راوتتر سةزخرفمتتي فتتي ارسوتت  

 لاراغم  دمع.
رمي سة رش  مجادو فخ ي ذست زخار  ر اامي  ادسخ ي قلس يا رملم ث ار ك ا كم  ك

 لزنرست  ا ددو سة ا ت.
لقتتد سمتتاخدم سة رتتاا سة تتلا لسامتتلد لسازرع لسا  تتر لسا تتمض لساوتت ر لسة رتتي فتتي 

 زخرفي سةمجادو.
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 سةيرد،.اولمرو  ا سة ور سة هلةي رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
   د سةر مم ف    ط . س امماق س  رو ا ثس سإل  رسطلر أك رمول ا :الموضـــــــــــــوع

 (0151: 0151ف)مري(م01/ نت01)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر أررت. المصــــــــــــــــور:
 سةلرع. رم ت  ااةلسا سة ائمي لسةاذنمب     مـادة الصنـــع:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

http://collections.vam.ac.uk/item/O9292/painting-royal-musicians-

perform-at-the/ 

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس  رظتترس  ة   رسطتتلر أك تتر لنتتل جتتاةس   تت   راتت  لمتتط  ااتتمي سةتت  ط ل  تتض 
 رمتتتم متتتجادو ذست زختتتار  ر اامتتتي  سةجرتتتلدف لقتتتد فراتتتت سارضتتتمي أمتتت س كرمتتتي سإل  رسطتتتلر

 رثتتتلرو   تتت  متتتا ي سةمتتتجادو قلس يتتتا رمتتتلم لرمتتتدست وتتتهمرو  ا تتتددو سة تتتا ت لأزنتتتار قرر تتتس 
وهمرو سة جم لفرلع ر اامي  ااا كي ل ادسخ يف ك ا مالمط سةما ي جا تي لمتط    ووتي 
   تتتل و  زختتتار  ر اامتتتي  ااتتتا كي ل ادسخ تتتي مظيتتتر جتتتز   ريتتتا فتتتي سةوتتتلرو لم تتتمط  متتتا ي 
سةمتتجادو ث ثتتي إطتتارست  متتي رجتتد سإلطتتار سةتتدسخ ي لسةختتارجي   تتارو  تتا اتترمطما رفم تتما 
 ي ا ل دست نردممي وتهمرو  مر تا سإلطتار سالمتط زختر   رمتلم ث تار قرر تس   تلرو لمتط 

 لرقااا ر  مااا في اكس   لر  ا سةط م ي.
ي ك تتتا كمتتتي كرمتتتي سة تتترش  متتتجادو وتتتهمرو ذست زختتتار  ر اامتتتي  رثتتتلرو   تتت  سةمتتتا 

قلس يتتتا رمتتتلم زنتتتلر وتتتهمرو سة جتتتمف لقتتتد سمتتتاخدم سة رتتتاا سة تتتلا سازرع لسا  تتتر لساوتتت ر 
 لسة ري لساملد في رمم زخار  سةمجاد  اةولرو.

لسةجتتتدمر  اةتتتذكر أا زخرفتتتي سةمتتتجاد فتتتي نتتتذه  سةوتتتلرو جتتتا ت  ااتتتا يي  تتتع زختتتار  
م   ت  جرتد  فت  سة  ائر سةاي اظير في خ  مي سةولرو لكذةك زختار  سةتر ح سةك متر سةتذ  
 أقو  سةم ما   ا م كس سةل دو سة رمي في  ور أ اطرو سة هلس  اةيرد.
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 اولمرو ا ثس زمارو أ د سا رس  ةدرلمش في سةها ي.   :الموضـــــــــــــوع

 م(.0151ف )مري  (م01/ نت01)ارجع إة   سةقرا  ــــــــخ:الـتـــاريـــــــ
   س سة ولر  مكما . المصــــــــــــــــور:
 Aga khan Collection    لظي   ج ل ي أغا خاا مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.184. 

  الــوصـــــــــــــف:

رتتر  فتتي سةوتتلرو سةتتدرلمش لسا متتر مج متتاا متتلما  لنرتتاك  ج ل تتي  تتا سة ااتتمي فتتي 
وتت  ي سا متترف لقتتد ج تتس سةتتدرلسمش   تت  رق تتي  تتا ج تتد سة تتا ز فتتي  تتما ج تتس سا متتر 
أ ا تتت    تتت   متتتجادو وتتتهمرو ذست زختتتار  ر اامتتتي لقلس يتتتا رمتتتلم أزنتتتار للرمتتتدست وتتتهمرو 

مط  ما ي سةمجادو ث ثي إطارستف سإلطار سةدسخ ي لسةخارجي   ارو  ا  ا ددو سة ا ت لم 
اتترمط ضتتمع  تت  زختتار  ر اامتتي دقمقتتي  مر تتا سإلطتتار سالمتتط أك تتر  ج تتا  ذل زختتار  ر اامتتي 
 ااتتا كيف لقتتد سمتتاخدم سة رتتاا سة تتلا سازرع لساوتت ر لسا تتمض لسا  تتر فتتي رمتتم زختتار  

 سةمجادو
ت ةرتا أا سةمتجادو كارتت أثاثتا   اترق   لمتيس سة  تس لرمم سةمجاد فتي نتذه سةوتلرو مث ت

 لكاا سا رس  مماخد لريا ف    يم لار اةيم.  ا  كاا آلخرف



 الهندي                                                                               الفصل الثالثالسجاد المغولي 

242 

 

 (111لوحة )

 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رظرس  ةت ) ج س سة   ا  لسة ك ا  دسخس سة  ط اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع

 (.سإل  رسطلر،
 م(.0151ف)(م01/ نت01)سةقرا ارجع إة   ور سإل  رسطلر أك رف ألسخر الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  مكما. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط خ مي رظا ي. المخطــــــــــــــوط:
 رمي   ردا.اسة كا ي سة رمط مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.130. 
- The Emperor Akbar Khamsa of Nizami, the British Library,p.11. 

  الــوصـــــــــــــف:

 متي فراتت  سإل  رسطتلر،ا ثس سةولرو  ج ما  ة رقاش ساد ت  لسة   ت  دسختس سةقوتر 
أرضتتمي سةقوتتر  متتجادو ك متترو ذست رمتتلم جا تتات   ووتت   اوتت ي  رتتد ربلمتتيا لا  تتس 
 دسخ يا زخار  ر اامي قلس يا رملم زنرو ر ات سةخرال  للرمدست  ا ددو سة تا ت للرمقتات 
ر اامتتي ث ثمتتي لمتتط فتترلع  ااتتا كي ك تتا لجتتدت أجتتزس   تتا سةجا تتي سة  ووتتي  تتلس متتا ي 

مط  ما ي سةمجادو إطار ختارج  ذست زختار  ر اامتي  ااتا كي ك تا رجتد خ ت  سةمجادو لم 
نتتذس سة ج تتس رمتتم ةمتتجادو ذست زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي لمالمتتطيا رمتتم جا تت    تت  نمئتتي 

   ما ااقا س ربلم   ا سةدسخس  رمم لرقي ر اامي   لرو   ا مض     ميا طا  ا  نردمما .
  تتتر لسازرع لساوتتت ر فتتت  رمتتتم سةمتتتجاجمد لقتتتد سمتتتاخدم سة رتتتاا سة تتتلا سا تتتمض لسا

لكاة ادو خوص جز  ةج لس سإل  رسطلر لفترش نتذس سةجتز   متجادو ذست ةتلا أوت ر فتاقع 
 يتتتا زختتتار  ر اامتتتي دقمقتتتي لم تتتمط  اةمتتتا ي إطتتتار ختتتارجي  زختتتر   خمتتتلط  ا رجتتتي لمتتتط 

 وهمرو.زخار  ر اامي قلس يا رملم دقمقي ل ادسخ ي لزنلر  ا ددو سة ا ت لألرسع ر اامي 
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ا ثس سة  ط سة  كي اك ر.اولمرو  :الموضـــــــــــــوع

 م.01/ نت01ارجع إة   ور سإل  رسطلر أك رف سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 فاح  لرمكر ور ت   دمري  مكان الصنـــع:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Fransis Robinson, Atlas of  the Islamic World since 1500, Oxford,p.61. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو  ج ل ي  ا سة رارما لرامخ  سةكاب ف   ج س سإل  رسطلر أك ر  متي 
 كاا مار   ر م      لراي سة  س سة ر .

سارضمي  مجادو ك مرو ذست زخار  جا ي لمط    ووي اضتم  تدسخ يا لفد ُفرات 
زختتار  فتترلع ر اامتتي لرمتتلم  لرمتتدست وتتهمرو  رثتتلرو   تت  متتا ي سةمتتجادو لسروتتا   تترسلسح 

 رخم مي.
لقد ر ذت سةزخار   اة لا سا  ر لسازرع     أرضم  وت رس  سة تلا لم تمط  متا ي 

إطتتار ختارج  ذل زختتار  ر اامتيف فتت   تتما سةمتجادو إطتتار دسخ ت  ختتاةي  تا سةزختتار  م مت  
فراتتتت سارضتتتم   كتتتاا ج تتتلس سإل  رسطتتتلر  متتتجاده ذست ةتتتلا أ  تتتر  يتتتا زختتتار  ر اامتتت  

 . ادسخ ي ل ااا كي
  

                                                           
.لة س نذس  ا سماخدس ات سةمجاجمد فكارت اماخدم ك غطمي ة  رلش سة  كمي 
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 سةاولمر سة هلةي سةيرد، .اولمرو  ا  درمي رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 سإل  رسطلر أك ر في أخر   ره مماق س  مرزس  زمز. اولمرو ا ثس :الموضـــــــــــــوع

 م(.0111ف )مري (م01/ نت00)ارجع سة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  رلنر. المصــــــــــــــــور:
 را  . خطلط أك ر  المخطــــــــــــــوط:
 أةلسا  ائمي     سةلرع . مـادة الصنـــع:
 رم ت  لرش سة  ط سإل  رسطلر،  اةيرد. مكان الصنـــع:
 Cincinnati Art Museum, Giftof john   لظي  مكان الحفـــظ:
 مم. 09.0×2..0 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Stuart Cary Welch,India Art And Culture, P.113. 
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal court, p.145. 

  الــوصـــــــــــــف:

رر  في سةاولمرو سإل  رسطلر أك ر جاةما  لقد  د قد ت  سةم رت  فتلع رك ات  ل تا فلقت  
لفتتي   ظ تتيف لمقتت  أ ا تت  ) متترزس  زمتتز( م دثتت ف ك تتا رجتتد خ  تت  رمتتم اخوتتما ما تتدثاا

  قد ي سةولرو رمم ةك ب لخادم مقلم  ارظم  سارض .
لقد فرات سارضمي أم س سإل  رسطتلر أك تر  متجادو ذست زختار  ر اامتي دقمقتي قلس يتا 
رمتتلم أزنتتتار  ا تتتددو سة تتتا ت لقتتتد ر تتتذت سةزختتتار   تتتاة لا سا تتتمض لسا  تتتر قلس يتتتا رمتتتلم 

ت رمتتلم سةجا تتي سةلمتتط   متتي ر اامتتي دقمقتتي ل ااتتا كي لقتتد لقتت  سةختتادم فتتلع متتجادااا ذس
زخرفاا  رمم جا ي   ووي ارايي  تا أ  ت  لأمت س  رمتم لرقتي ر اامتي ث ثمتي   ت  أرضتمي 
 ا سةزخار  سةر اامي سةدقمقي. لقد سماخدم سة راا سة لا ساو ر لسا  ر لسازرع لسة ري في 

 زخرفي سةمجاداما.
                                                           

 م مم" لأخله سةوهمر "سا مر  رسد". ا سة  ا س أا مكلرا إ ر  سإل  رسطلر أك رف سا مر" 
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.في  رمم ةمجادو الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس أك ر أثرا  أ د ر  ا .مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0111 -0111م ف )مري01/ نت00ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 مم. 01.3×  03.9 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Susan Stronge, Painting for the Mughal Emperor, the art of the book 

1560-1660, new delhi,p.80. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو  رظترس  ة   رسطتلر أك تر لنتل م اطتي ظيتر فمتس ضتخم فتي أ تد ر  ات  
ل لةتت  أا ا تت  م اتتلا   تت  سارضف لقتتد جتترت سة تتادو  رتتدنم أا سإل  رسطتتلر مج تتس فتتلع 

سة مس     ) ق د  ا سةخاب( مات   سةيتلدم ل  مت  متجادو فخ تي سةوترع لسةزخرفتي أل ظير 
الضع سةمجادو   اارو   د سةمرم فلع ظير سة مسف لرجد في نذه سةولرو قد فرات متجادو 
فلع سة ق د سةذ، ج س فم  سإل  رسطلر لجا ت سةمجادو ذست زخار  جا تي لمتط     تل و 

ةتم ازختر  متا ي سةمتجادوف لم تمط سةمتا ي إطتار ختارجي  زخار  ر اامي  ادسخ ي في  ما 
 ذل زخار  ر اامي  ااا كي ل ادسخ ي.

 لقد سماخدم سة راا سة لا سا  ر سة ااح لسة ري لسا مض في زخرفي سةمجادو.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس أك ر مما ع ة    ا  لرجاس سةدما.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0111ف )مري(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 و  ي  ا  خطلط أك ر را ي. المخطــــــــــــــوط:
 أةلسا  ائمي     لرع. مـادة الصنـــع:
  د  ا. كا ي اممار  ماي  مكان الحفـــظ:
 مم. 99.1×  09.2 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Lucille Schulberc, Historic India, Great Aces of Man, p.177. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةاولمرو سإل  رسطلر أك ر لنل مما ع إةت  أ تد سة   تا  أل سة ك تا  لقتد فراتت 
 متتالمما  رمتتلم متتجاد مالمتتط  أاتتكاس   مرتتات لم تتمط  يتتا زختتار  ر اامتتي سارضتتمي   تت  

قل يتتا رمتتلم أزنتتار وتتهمرو لفتترلع ر اامتتي  ادسخ تتي لقتتد رمتت ت سةزختتار  فتتي متتا ي سةمتتجادو 
  تتت  أرضتتتمي  تتتاة لا سازرع سة تتتااح فتتتي  تتتما رمتتت ت سةزختتتار    تتت  أرضتتتمي سإلطتتتار ذست 

متجاجمد سمتاخد ت كمتاائر ة ا  متع ذست سة لا ساو ر سةقاامف ك ا رجتد فتي خ  متي سةوتلرو 
طار خارجي أملد.  ما ي   رس  لس 
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 اولمرو  ا  درمي سةاولمر سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ظ ارخاا لأخله  و  ي ا رس  لف م ي ل لممقمما.اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع

 م(.0101ف )مري (م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  اردسس المصــــــــــــــــور:
    لظي  اة كاب سةيرد، ة كاب لسةامجم ت   ردا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.161. 
  الــوصـــــــــــــف:

رمتتت ت سةوتتتلرو   تتت  جتتتزئما فتتت  وتتت  اما  اقتتتا  اماف لا ثتتتس سةوتتتلرو  ج متتتا  ثقافمتتتا  
فمتت  سة ثق تتلا لسةات رس  لسة لمتتمقمما لماضتتح  تا ختت س سةاوتتلمرو أريتم مراقاتتلا أ تترس   سجا تع

 ألمقم لا      فرما .
فرجتد فت  سةجتز  سالس  تتا سةوتلرو قتد فراتت سارضتتمي  متجادو ذست ةتلا أزرع دسكتتا 
لزخرفتتت  اتتكس جا تتي لمتتط    ووتتي  تتدسخ يا زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي لسرااتترت سة تترلع 

سة متترري للرمتتدست  ا تتددو  يمتت  سةر سةر اامتتي   تت  أرضتتمي سةمتتجادو لمتتط زخرفتتي  تتا سالرسع 
ا سةزختتار  سةيردمتتمي   تتارو  تتا خطتتلط  ا رجتتي سة تتا ت لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار  تت

لكاة ادو رر  ظ ارخاا لأخم  قد ج ما     مجادو وهمرو سة جم ذست ةلا فااح ا ممزس  ةيم 
 في سة ج سف  لجا ت  زخرفي  زخار  ر اامي دقمقي دسخس جا ات   ووي. 

لقتتد أ تتا سةجتتز  سةثتتار   تتا سةوتتلرو فرتتر  سة تتازفما م متتكلا  تت،الت سة تتز   لسةهرتتا ف 
فرات أرضمي سةقا ي  مجادو ذست زخار  ر اامتي دقمقتي ل  تلرو   تض سةاتا  تا سةط م تيف 
لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار ضتتمع  تتا زختتار  ر اامتتي م متت  سإلطتتار سةختتارجي لنتتل سكثتتر 

ل  متتتي زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم لرمتتتدست وتتتهمرو ل ا تتتددو سة تتتا ت )ذست أر تتتع  سامتتتا ا
لسا  تر لسة راقتاةي فتي زخرفتي سةمتجادوف  سازرعة رتاا سة تلا لخ س  تا ت(ف لقتد سمتاخدم س

 ع سةمجادو سةما قي فتي   ااا ييك ا فرات سةقا ي  مجادو أخر  ذست زخار  ر اامي دقمقي 
 ما زخر  سإلطار سةخارجي  زخار  ر اامي دقمقي لمط فرع ر تااي  ا ترم مزختر  سإلطتار 

 سةخارجي .  
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد، .رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 سةكااب   د سةر  ا أ مرماا لسة ولر دلةت أثرا  سة  س.اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 دلةت.  س سة ولر  المصــــــــــــــــور:
 سة كا ي سة رمطارمي   ردا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

The Art of the Book in India, The British Library Board,1982, pl.1. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو اجمتتمدس  ة  تتس فرتتي مج تتتع  تتما سةكااتتب لسة وتتلر ر  تتا كتتاا  خطلطتتتا  
  تتتا مقاضتتتي    ي تتتا متتتلما ف  متتتي مقتتتلم سةكااتتتب  رمتتتي سة خطتتتلط لمقتتتلم  تتتذلقا   اوتتتالمر 

 سة ولر  رمم اوالمره.
لقتتد فراتتت سارضتتمي  متتجادو ذست زختتار  ر اامتتي دقمقتتي قلس يتتا رمتتلم أزنتتار سةقرر تتس 
للرمتتتدست  ا تتتددو سة تتتا ت لةلرتتتت متتتا ي سةمتتتجادو  تتتاة لا سا  تتتر فتتتي  تتتما ةتتتلا سإلطتتتار 

 .سةخارجي ة مجادو  اة لا سازرع
في  ما ج ما سة ولر لسةكااب      مال  م  ل ق م    ا مطح سارض لقد فترش 
 متجادو ذست ةتلا دسكتا  زخرفتي  زختار  ر اامتي دقمقتتي ك تا ملجتد فتي خ  متي سةوتلرو متتجادو 
سمتتاخد ت ة ا  متتع ر  تتا جتتا ت خاةمتتي  تتا سةزختتار  ا ا تتا ف لةلرتتت متتا ايا  تتاة لا سا  تتر 

  لا ساملد. مر ا رمم سإلطار سةخارجي  اة
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 أ مرو اط ب  الرو سة كمم.اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع

 ارجع إة   ور سإل  رسطلر أك ر. الـتـــاريـــــــــــــــخ:
  مالا.  س سة ولر  المصــــــــــــــــور:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Emmy Wellesz, Akbar's Religious Thought, Reflected in moghul 

painting, with 40, I, 11 ustrations, pl.9. 

  الــوصـــــــــــــف:

ر ذت سةاولمرو دسخس ارفي  ا سةقور سإل  رسطلر، اطس       مرو لخ  يتا خ  متات 
    ارمي ة دد  ا سةقولر . 

 مي رجد سا مرو لسق ي اماامر سة كمم في أ ر  ا لقد فرات أرضمي سةاترفي  متجادو 
ذست متتا ي لمتتط    لرتتي   تتلا دسكتتا ل زخرفتتي  زختتار  لرمتتدست وتتهمرو  ا تتددو سة تتا ت 

 تتمض لأ  تتر لأوتت رف لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار ختتارجي  زختتر   زختتار  ذست ةتتلا أ
 ر اامي دقمقي     أرضمي و رس  سة لا.
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 اولمرو  ا  درمي سةاولمر سة هلةي سةيرد، .رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 .اولمرو ا ثس  لةد ط س )سا مر جيارجمر( :الموضـــــــــــــوع

 م(.0101م:0101ف )(م01/ نت00)راارجع إة  سةق الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  اردسس. المصــــــــــــــــور:
 و  ي  ا  خطلط جيارجمر را  . المخطــــــــــــــوط:
  ا   سة رلا سةدقمقي   لمطا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court. p.158. 

- Stuart Cary Welch, India Art and Culture, p.114. 

 .002ص  ثرلت  كاايف سةاولمر سة هلةي سإلم  ي في سةيردف -
  الــوصـــــــــــــف:

 يذس سة دي لقد  سال ا اسا ثس سةاولمرو  رظرس ة لةد سإل  رسطلر جيارجمر  مي رجد 
فرات فتي سةقمتم سة  تل،  تا سةاوتلمرو متجادو ذست زختار  سةجا تي سةلمتط   متي زخرفتت 
ما ي سةمجادو  رمم جا ي   ووي في  راو  ما ي سةمجادو     أرضمي  ا سةزخار  
سةر اامتتتي سةوتتتهمرو قلس يتتتا رمتتتلم أزنتتتار لر ااتتتات  ريتتتا أاتتتكاس أزنتتتار  ا تتتددو سة تتتا ت لألرسع 

م مط  ما ي سةمجادو ارمط رفمع ذل ةلا أ  ر خاةي  تا سةزختار  كإطتار ر  مي  مرري ل 
دسخ تتي ثتتم سإلطتتار سةختتارجي ذل زختتار  ر اامتتي دقمقتتي قلس يتتا رمتتلم أزنتتار  ا تتددو سة تتا ت 

 لث ار خرال  وهمرو .
لقتتد ةلرتتت سةجا تتي سةلمتتط  لسإلطتتار سةختتارجي  تتاة لا سالوتت ر فتتي  تتما ةلرتتت متتا ي 

د رمتتت ت سةزنتتتلر  تتتاة لا سا  تتتر لسازرع لسة رتتتي لسا  تتتر ك تتتا سةمتتتجادو  تتتاة لا سازرع لقتتت
لجتتدت متتجادو أختتر  فتتي أمتت س سةاوتتلمرو ذست زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي لذست أةتتلسا قاا تتي 
لر  تتظ سخامتتار سة رتتاا ة خطتتي سة لرمتتي فتتي زخرفتتي سةمتتجاد دسختتس سةاوتتلمرو ةكتتي مارامتتع  تتع 

 .رملم سااخاص لأزمائيم لرملم سة  ائر في سةاولمرو
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس قوي  كم م م اا.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت00)ارجع إة   دسمي سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 مم. 91.3×01.2 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Alexander and karim, Painting for the Mughal Emperor, p.101. 
  الــوصـــــــــــــف:

وتتلرو ا ثتتس قوتتي  كتتم متت م اا ك  تتد سةقوتتص سةاتتي سرااتترت فتتي اوتتالمر سة درمتتي 
 سة هلةمي سةيردميف لقد ج س سة اكم      را  لقد فرات سارض  رمتم متجادو ذست رمتلم
جا تتات وتتهمرو   ووتتي  تتدسخ يا زختتار  ر اامتتي لقتتد   ئتتت متتا ي سةمتتجادو   تترلع ر اامتتي 
وهمرو ا  س أاكاس زنلر لر ات سةخرال  لزنلر  ا ددو سة ا ت للرمقتات ر اامتي وتهمرو 

 لث ار سةقرر س لث ار زنرو سةخاخاش.
لرو ك ا فرات سارضمي خ   ج مي سإل  رسطلر  رمم مجادو ذست زخار  ر اامتي  رثت 

     ما ي سةمجادو قلس يا رملم ث ار خرال    لره  ا سةط م ي.
لقتتتتد سمتتتتاخدم سة رتتتتاا سة تتتتلا سامتتتتلد لسا  تتتتر لسازرع لسا تتتتمض لساوتتتت ر فتتتت  رمتتتتم 

 زخار  سةمجاداما.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس ممد رسل ياره  ع ممد جام.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0191ارجع إة   ور سإل  رسطلر جيارجمرف )مري  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  اردسس. المصــــــــــــــــور:
 و  ي  ا أة لم. المخطــــــــــــــوط:
   ردا. ا   فمكالرما لأة رت  مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Alexander and karim, Painting for the Jahangir, p.140.  
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.162. 

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو ج مي كس  ا ممد رسل ياره لممد جام فتي اترفي قتد فراتت  رمتم متجادو 
زختتتتار  ر اامتتتتي  رثتتتتلرو   تتتت  متتتتا ي سةمتتتتجادو قلس يتتتتا رمتتتتلم زنتتتترست  ا تتتتددو سة تتتتا ت ذست 

للرمدست وهمرو لث ار خرال    لرو  ا سةط م ي. لم تمط  متا ي سةمتجادو إطتار دسخ تي 
  ارو  ا ارمط  ا رقاط  ط لمي م مط    إطار خارجي  زخر   زخار  نردممي   ارو 

متي ا وتر  تدسخ يا رمتلم زختار  ر اامتتي  تا أاتكاس جا تات   ووتي وتهمرو سة جتتم  ا ا
   لرو ل ادسخ ي.

لقد سماخدم سة راا سة تلا سا  تر لسا تمض لسازرع لساخضتر لساوت ر لسامتلد فتي 
 زخرفي رملم سةمجادو  اةولرو.
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 اولمرااا  ا سة ور سة هلة  سةيرد .رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ولرااا ا ث ا درسلمش لأمر  ف   ضرو سإل  رسطلر. :الموضـــــــــــــوع

 م(.0101ف )مري (م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  ارلنر لغ م  مرزس. المصــــــــــــــــور:
  ا  خطلط ج مااا ةم د،. المخطــــــــــــــوط:

 لرش سة  ط سة  ك  ف   يد جيارجمر. الصنـــع:مكان 
    لظااا   ج ل ي خاوي    رمكا. مكان الحفـــظ:
 .Ernst J.Grube, The World of Islam, pl.100 الـمـراجـــــــــــــــع:

  الــوصـــــــــــــف:

سةيردمتتي ل متتاو ا ثتتس سةوتتلرااا سر كامتتا  ة رظتتر ساثتتاي لسة رتتاظر سةط م متتي فتت  سة مئتتي 
 سةقولر.

لقد فرات سارضمي أم س كرم  سة ترش فت  سة رظترما  رمتم متجاداما  خا  اتما  تا 
  مي سةاكس لسةزخار  .

فاجد رمم سةمجادو ف  سة رظر سةم    غمر  راظ ي سةاتكس ذست زختار  ر اامتي دقمقتي 
 قلس يا رملم زنلر  ا ددو سة ا ت لألرسع ر  مي     أرضمي   رس  سة لا .

 مر تتتا جتتتا ت سةمتتتجادو فتتت  سة رظتتتر سة  تتتل  ذست اتتتكس  متتتاطمس لأكثتتتر لضتتتل ا  فتتت  
سةاولمرو  مي زخرفت متا ي سةمتجادو  رمتلم ر اامتي قلس يتا رمتلم ةلرمتدست  ا تددو سة تا ت 

 لرمم ةزنرو سةخاخاش لأزنار سةخرال .
لم تتتتمط  متتتتا ي سةمتتتتجادو إطتتتتار ختتتتارج  ذل زختتتتار  نردمتتتتمي قلس يتتتتا رمتتتتم ةخطتتتتما 

 اقاطما مكلراا أاكاس   مرات وهمرو سة جم. ا رجما ل 
 لقد سماخدم سة راا سة لا ساملد لساو ر ف  رمم زخار  سةمجادو.
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 اولمرو ارجع إة  سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
  رظرس  ة ارسب لسةطرب. اولمرو ا ثس :الموضـــــــــــــوع

 م(0101 -م0112ف )مري (م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  قارضا. المصــــــــــــــــور:
 سة كا ي سة رمطارمي   ردا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.108. 
  الــوصـــــــــــــف:

رتتر  فتت  سةوتتلرو  رظتتترس  ة طتترب لارتتالس سةاتترسب  متتتي سجا تتع  ج ل تتي  تتا سا تتترس  
دسخس سةقور فرات أرضما   مجاجمد      مالمما  مي رجد ف  سة متال  سالس متجادو 
ذست زختار  ر اامتي قلس يتا رمتلم ر ااتات وتهمرو لمتط فترلع ر اامتي  ااتا كي ا  تس لرمتتدست 

سة ا ت للرمقات ر اامي وهمروف ك ا ر  ظ أا زخرفي    تس سا متر سةتذ  مج تس خ اممي 
 فلع سةمجادو ااا يت  ع زخار  سةمجادو.

أ تتا سة متتال  سةثتتار  فقتتد فراتتت فلقتت  متتجادو مالمتتطيا رمتتم جا تت  لمتتط    ووتتي 
متي  دسخ يا رملم  ر اامي قلس يا رمم ةث رو سةخرال  لسةقررقس ل  تات ر تاا  لمتط فترلع ر اا

 ااا كيف ك ا   ئت ما ي سةمجادو  رملم ر اامي  قلس يتا رمتم لرمتدو  ا تددو سة تا ت لث تار 
 خرال  لث ار سةقرر س.

لم تتتمط  متتتا   سةمتتتجادو إطتتتار ختتتارج   كتتتلا  تتتا أاتتتكاس  متتتاطم ي مالمتتتطيا اتتتكس 
جا ي   ووي ل دسخ يا زخار  ر اامي  ااا كي ا  س لرمدست  ا ددو سة تا ت لث تار زنترو 

 اش.سةخاخ
لقتتتد سمتتتاخدم سة رتتتاا سة تتتلا سا  تتتر لسة راقتتتاة  لسامتتتلد لساوتتت ر لسا تتتمض فتتت  رمتتتم 

 زخار  سةمجاد ف  سةولرو.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 لأ مرو. ج مي ارسب لطرب لرقص اج ع  ما أ مراولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت00)ارجع إة   سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  اردسس. المصــــــــــــــــور:
    لظي  اة كا ي سة رمطارمي   ردا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.154. 
 39ف ةل ي032ممدف فرارلا في  رسمم أ اطرو سة هلس في سةيردف ص ر   -

  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةاوتتلمرو  رظتترس  ة طتترب لسةاتترسب فرجتتد أ متتر لأ متترو مج متتاا   تت  متتجادو ذست 
زخار  ر اامي قلس يا رمتلم أزنتار للرمتدست وتهمرو  ارتاثرو   ت  متا ي سةمتجادو ذست سة تلا 

سإلطار سةخارجي ة مجادو  زخار  ر اامتي دقمقتي   ت  أرضتمي ذست ةتلا سازرعف ك ا زخر  
 أو ر.

  ا ممار ي سةرظر أا سة ولر ) اردسس( قد ا ع ما قم   ا سة رارما لا ثر   م ل يم 
سةزخرفتيف فجتتا ت زختتار  سةمتتجادو  اتتا ي  ةزختار  سةمتتجاجمد سةاتتي رمتت ت فتتي سةاوتتالمر 

 في  يد سإل  رسطلر أك ر.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  ـتـحـــفــــــــــــــــة:ال

سإل  رسطلر جيارجمر لس  ر  خمرسم  في سة مجد مما  لا اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع
 ةاكال، سةر اما.

 م(.0191 – 0101) مري ف(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
    لظي   ا   سة ا سإلم  ي   رةما. الحفـــظ:مكان 

  الـمـراجـــــــــــــــع:
- Aus Dem Besitz,Der Staatlichen,museen zu berrlin,Geb 

R.mann/Berlin 

   د   اسف سة رارو في سة رلا سالم  ميف  رالرست سة ج س سا    ةآلثارف  -
 .39ص
  الــوصـــــــــــــف:

لنتتل ما قتت  سةاتتكال،  تتا سةر امتتا دسختتس  لس رتت ا ثتتس نتتذه سةاوتتلمرو  رظتترس  ة   رسطتتلر 
 سة مجد . 

لقتد زخرفتت سةاوتتلمرو  اة دمتد  تتا رمتلم سةمتجاجمد فرجتتد وت   تتا متجاجمد سةوتت و 
  ت  متجادو  لس رت ذست ةلا أو ر مبطرنا   ارمب رو  دسئرميف  مر تا ج تس سإل  رسطتلر 

ذست زخار  ر اامي دقمقتي م تمط  يتا ث ثتي إطتارست لكاة تادو ج تس سإل  رسطتلر   ت  متجادو 
 س رت وهمرو خاوي    ذست ما ي   رس  م مط  يا إطار خارجي ذست ةتلا أوت رف لج تس 

 تتتا خ  تتت    تتت  متتتجادو وتتت و وتتتهمرو ذست متتتا ي  مضتتتا ف مبطرنتتتا رمتتتم ة  تتترسب روتتت  
لمرو رمتتم ةمتتتجادو ذست زختتار  ر اامتتتي قلس يتتا رمتتتلم زنتتترو دسئتتر، ك تتتا رجتتد فتتتي أ  تت  سةاوتتت

 متترري ا تتأل متتا ي سةمتتجادو لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو ث ثتتي إطتتارست  ر  متت سةقرر تتس لألرسع 
 مي جا  سإلطار سةتدسخ ي لسةختارجي   تارو  تا اترمطما رفم تما  زخترفما  زختار  ر اامتي 

ر اامتي  ااتا كي ل ادسخ تي قلس يتا دقمقي ة هاميف  مر ا جتا  سإلطتار سالمتط  زختر   زختار  
 وهمرو سة جم.  ر  م رملم ث ار سةقرر س لألرسع 

لقد سماخدم سة راا سة تلا سا  تر لساوت ر لساخضتر لسامتلد لسازرع لسا تمض فتي 
 ار مد زخار  سةمجاجمد  اةولرو . 

لماقدم  كتاا ج متي سإل  رسطتلر )متجادو وت (  تا خ متي   ارمتب  وت لفي جتا ت 
 اة لا ساو ر لمبطرنا  قد  د ب م  له لرقي ر اامي ث ثميف  مر ا جا ت كلاتات أرضمايا 

  قلد سة  ارمب خاةمي  ا سةزخار  ذست ةلا أزرع فااح.
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 اولمرو  ا  درمي سةاولمر سة هلةمي سةيردمي.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 إل  رسطلر جيارجمر لس  ر  سا مر خمرسم.س ا ثس اولمرو :الموضـــــــــــــوع

 م(.0191 - 0111ف )مري (م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر ) رلنر(. المصــــــــــــــــور:
 و  ي  ا أة لم  ذنب. المخطــــــــــــــوط:
    لظي  اة ا   سة رمطاري   ردا. مكان الحفـــظ:
 مم. 11× 51 الـمــقـــــــــــــاس:
 .Stuart Cary Welch, India, Art and Culture, p.115 الـمـراجـــــــــــــــع:

  الــوصـــــــــــــف:

خمتتتترسم لمتتتتط  ااتتتتمي  تتتتا سةتتتت  ط  لس رتتتت رتتتتر  فتتتتي سةاوتتتتلمرو سإل  رسطتتتتلر جيتتتتارجمر 
 سةم طاري.  مي فرش سارضمي  مجاجمد ذست أاكاس  خا  ي.

فرجتتتد سةمتتتجادو سةاتتت  لقتتت    ميتتتا جيتتتارجمر  زخرفتتتي  زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا سالرسع 
سةر  متتي سة متترري لث تتار سةخراتتل  ل  تتات سةر تتاا لسةزنتتلر سة ا تتددو سة تتا ت سةاتتي سرااتترت 
فتتي متتا ي سةمتتجادو  مر تتا م تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار  تتا سةزختتار  سةر اامتتي قتتلسم زخرفاتت  

 تتتار خراتتتل    تتتلرو .لقتتتد سمتتتاخدم سة رتتتاا فتتتي زخرفتتتي نتتتذه ألرسع ث ثمتتتي ا وتتتر  مري تتتا ث
سةمجادو سة لا سازرع لسا  ر لسا مض لساوت ر لرتر  فتي  قد تي سةوتلرو متجادااا ذست 

 زخار  ر اامي  ااا يي  ع سةمجادو سةما قي .
في  ما ر  ظ في خ  مي سةاوتلمرو متجادو وتهمرو ة ا  متع خاةمتي  تا سةزخرفتي  متي 

  اة لا سا  ر لسإلطار سةخارجي  اة لا ساخضر.ةلرت سةما ي 
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 اولمرو ارجع إة  سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
ا ثس سإل  رسطلر جيارجمر ملدع سا مر خلرسم ق س ذنا   ة  ركي اولمرو  :الموضـــــــــــــوع

  ملر.
 .(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا ـــخ:الـتـــاريــــــــــــ

   س سة ولر   ارد. المصــــــــــــــــور:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Christopher Tadgell, Islam, from medina to the magred and from the 

indies to Istanbul, Routledge, p.58. 

- Ebba Koch, The complete Taj mahal and the riverfront gardens of 

agra, Thames & Hudson, P.7. 
  الــوصـــــــــــــف:

رتتر  فتت  سةوتتلرو سا متتر ختتلرسم متتلدع أ متت  جيتتارجمر ق تتس سةتتذناب ة   ركتتي لقتتد ج تتس 
جيارجمر    كرم  سة رش سةذ  فرش  مجادو ث مري جا ت خاةمي  ا سةزخرفي  متي س ا تد 

  اة لا سا  ر ثم سإلطار سةخارج   اة لا ساخضر.سة راا     رمم ما ي سةمجادو 
ك تتا رتتر  متتجاجمد فتت  خ  متتي سةوتتلرو   قتتت ك متتاار لزخرفتتت  زختتار  ر اامتتي دقمقتتيف 
ك تتتتا رجتتتتد ث ثتتتتي متتتتجاجمد  اوتتتت ي    ضتتتتيا لضتتتت ت فتتتتلع أ  تتتتدو خاتتتت مي ك ظ تتتتي ة  تتتترش 

 سإل  رسطلر  لزخرفلس  زخار  ر اامي دقمقي.
  ميا سةجرلد  مجادو ك مرو ذست ل دست زخرفمتي ك مترو ك ا فرات سارضمي سةا  لق  

قلس يتتا رمتتلم زنتترو سةخراتتل  لسالرسع سةر  متتيف لر  تتظ أا سة رتتاا سمتتاخدم سة تتلا سا  تتر 
 لساملد لساخضر ف  زخرفي سةمجادو.

ك تتا ر  تتظ أا سة راوتتر سةزخرفمتتي سةاتت  رمتت ت   تت  سةمتتجاجمد جتتا ت  رامتت ي  تتا 
لظم ايتتتا متتتلس  كارتتتت امتتتاخدم ة ا  متتتع أل سإلفاتتترسش   تتت   متتتي  ج يتتتا ة قتتتاس سةمتتتجادو ل 

 سارض أل كهطا  ة  رلش سة  كمي.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
  رظرس  ة   رسطلر جيارجمر للزمره.اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع

 .(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  رلنر. المصــــــــــــــــور:
 و  ي  ا  سة لم.   المخطــــــــــــــوط:
 رم ت  االةلا سة ائمي     سةلرع. مـادة الصنـــع:
    لظي   ا   سة ارل لةمااا  رململرك. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Sanjeev P.Srivastava, Jahangir Aconnoisseur of Mughal art, New Delhi, 

India, 2001, p.34.           
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو رقتتاش  تتما سإل  رسطتتلر جيتتارجمر للزمتتره  متتي رتتر  سإل  رسطتتلر ج تتس 
مجادو مالمطيا رمم جا ي لمط  لرجد أجزس       كرمي لفلق   ظ ي لفرش ا ت قد م 

 ريا ف  ساركاا سار  يف لزخرفت سةجا ي سةلمط   ا سةدسخس  زخار  ر اامي  ادسخ تي  تع 
  ضتتتيا   تتتا مضتتت     ميتتتا طا  تتتا  نردمتتتما ف  مر تتتا   ئتتتت متتتا ي سةمتتتجادو  زختتتار  ر اامتتتي 

ار سةخرال ف لم مط  ااا كي ل ادسخ ي ا ور  مريا فرلع ر اامي  ا رجي م  س   ضيا ث 
  ما ي سةمجادو إطار خارج  ذل زخار  نردممي قلس يا رملم خملط  ا رجي ل ادسخ ي.

ك ا  رص سة راا     زخرفي سةمجادو سةا  اهط  كرمي سإل  رسطلر ك ظ ي لجا ت 
زخارفيا  كلري  ا رملم ألرسع ر  متي  مترري  اوت ي  رتد ربلمتيا لا وتر لمتطيا رمتلم 

 لسةقرر س. ةث ار زنرو سةخرال 
لقد سماخدم سة راا فت  زخرفتي سةمتجاجمد سة تلا سا  تر لساوت ر لسازرع لسإلرجتلسر  

 لساخضر لساملد.
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
  ك إرج ارس لسةم طاا رو ا ثس سا  رسطلر جيارجمر  ماق    مول ا :الموضـــــــــــــوع

 سة ث اري لولفي.
 م(.0191ف )مري (م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  اار. المصــــــــــــــــور:
 فرمر جاةمر، لسارطا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Sanjeev P.Srivastava, Jahangir Aconnoisseur of Mughal art, New Delhi, 

India, 2001, p.59.           
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو إماق اس سإل  رسطلر جيارجمر ة  ك إرج ارس لسةم طاا سة ث اري لولفيف 
  مي ج س سإل  رسطلر جيارجمر     كرمي لأ ا       م مر  سةث ثي.  

لقتتد فراتتت سارضتتمي  متتجادو ذست زختتار  ألرل متتي سةطتترسز  متتي رتتر  رمتتلم زختتار  
 ااا كي ل ادسخ ي ةدرجي أا سةرتاظر ر اامي   لرو  ا سةط م ي  و لفي في لضم ي رأمميف 

إةميتتا ال م كتتم   ميتتا   ريتتا زختتار  ر اامتتي ة لن تتي سالةتت ف ك تتا م تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار 
ختتتارجي ذل زختتتار  ر اامتتتي   تتتلرو  تتتا سةط م تتتيف لجتتتا ت ساةتتتلسا كثم تتتي ل ادسخ تتتي ل ريتتتا 

 سا  ر لسا مض لسازرع لساخضر.  
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
  رظرس  ا مر مج س     سة رش لمط  ااما . اولمرو ا ثس :الموضـــــــــــــوع

 م(.0101 -م0111)مري ف(م01/ نت00)ارجع إة   الـتـــاريـــــــــــــــخ:
  اردسس.  س سة ولر  المصــــــــــــــــور:
  ا   جا  ي نارفرد. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.155. 
- Stuart Cary Welch, India, Art and Culture, p.139. 

  الــوصـــــــــــــف:

سةختتتدم لسة ااتتتمي لقتتتد فتتترش ا ثتتتس سةوتتتلرو  رظتتترس  ا متتتر مج تتتس   تتت  سة راتتتي ل لةتتت  
 سة رش  مجادو  اةمي سةجلدو لجا ت قلسم زخارفيا رملم ر اامي دقمقي ل ااا كي.

فتتت   تتتما فراتتتت أرضتتتمي سةتتت  ط  متتتجادو مالمتتتطيا اتتتكس جا تتتي لمتتتط    ووتتتتي 
  دسخ يا زخار  ر اامي   لرو.

رمتدست لم أل سةما ي سةمجادو رملم فرلع ر اامي  ااا كي ل ادسخ ي ا  س ف  ريامايا ل 
  ا ددو سة ا ت للرمقات ث ثمي للرمقات ر اامي ذست قلس د ك ممي.

لم تمط  متتا ي سةمتجادو إطتتار ختارج   زختتر   ث تتار قرر تس ك متترو م وتس  مريتتا فتترلع 
 ر اامي ا  س ألرسع ر  مي  مرري.

لقتتتد سمتتتتاخدم سة رتتتتاا سة تتتتلا سا  تتتتر لسامتتتتلد لسا تتتتمض لساوتتتت ر فتتتت  رمتتتتم زختتتتار  
 سةمجادو.
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  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.ااا اولمر رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 فسإل  رسطلر ام لر ما دي إة   ا ر لن املا اا ث  ااااولمر  :الموضـــــــــــــوع

 جياا. لااهجيارجمر أك ر ما دي  ع  لسإل  رسطلر
 م(.0131ف )مري (م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر ج ردناا. المصــــــــــــــــور:
 .(Minto Album)  خلذو  ا أة لم جيارجمر  المخطــــــــــــــوط:
    لظي   كا ي امار  ماي  د  ا. مكان الحفـــظ:
 مم. 95.1×  91.2 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

New Sletter Archives, Exotic India, The one stop shop for India Arts, 

Fiction in Mughal miniature painting, copyright © 2005, pl. 7.    
  الــوصـــــــــــــف:

راتتتتاند فتتتتي نتتتتذه سةاوتتتتلمرو سإل  رسطتتتتلر ام تتتتلر مج تتتتس فتتتتي سة راوتتتت    تتتت  م مرتتتت  
سإل  رسطلر  ا ر ل    مماره سإل  رسطلر ن املا لقد فرات سارضمي  مجادو ك مرو  زخرفي 
 اكس جا ي لمط    ووي    ل و  زخار  ر اامتي قلس يتا لرمتدست ر اامتي  ا تددو سة تا ت 

 ر  مي  مرري في ساركاا سار  ي ةما ي سةمجادو لأاكاس زنلر  مضا  وهمرو لألرسع 
ك ا زخر  إطتار سةمتجادو   اتكاس فترلع ر اامتي لزنتلر  ا تددو سة تا ت لألرسع ر  متي 
 مرريف لقد سماخدم سة راا سة لا ساخضر لسارزع لسا  ر لساملدف لرجد ولرو  ا ر س 

طتتلر أك تتر فتتي سة راوتت  ساة تتلم  ااتتا ي   تتع نتتذه سةوتتلرو ة تتد ك متتر  متتي مج تتس سإل  رس
لنتتتل ما تتتدي  تتتع سإل  رسطتتتلر اتتتاه جيتتتاا لجيتتتارجمرف لقتتتد فراتتتت سارضتتتمي  رمتتتم متتتجادو 
 ااتتا ي   تتا  متتي زخارفيتتا  تتع زختتار   سةمتتجادو سةمتتا قي  تتع سختتا    متتمط فتتي زخرفتتي 
سإلطتتتار سةتتتذ، زختتتر   رمتتتلم ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم ألرسع ر  متتتي  متتترري للرمتتتدست  ا تتتددو 

ر اامتتتي  ااتتتا كي ل ادسخ تتتي. لجتتتا ت سةمتتتجادو ذست ةتتتلا أزرع لأمتتتلد سة تتتا ت لمتتتط فتتترلع 
 لأو ر لق مس  ا سة لا سا مض.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 اقش  ع درسلمش ل ك ا  ف   دمقي.را مر م مم ماس اولمرو ا ثس :الموضـــــــــــــوع

 م(.0131)مري ف(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  اار. المصــــــــــــــــور:
 Minto Albumو  ي  ا  خطلط  المخطــــــــــــــوط:
  كا ي امار  ما   د  ا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

J.M.Rogers, Muqarans, Vol.21, "What happened To The Mughal 

Furniture", The Role of The Imperial work shops, BRILL, 2004, p. 83. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتس سةوتتلرو  رظترس  ةأل متتر متت مم لنتل ما تتدي فت   متت ةي    متتي ف لقتد ج تتس سا متتر 
  اةيرد.    مجادو وهمرو فلع مجادو ك مرو ك ادو سا اطرو سة هلس 

لجا ت سةمجادو سةك مرو ذست زخار  جا ات   ووي ا ور  دسخ يا زخار  ر اامتي 
قلس يتتتتا رمتتتتم ةزنتتتترو سةالةمتتتتب لسةخراتتتتل  لألرسع ر اامتتتتي ذست قلس تتتتد ك متتتتمي  لارايتتتت  رمتتتتلم 
سةجا تات فت  أ  نتتا  رمتم لرقتي ر اامتتي ث ثمتيف للجتتدت أجتزس   تا سةجا تتي سة  ووتي  تتلس 

فتت   تتما   ئتتتت متتا ي سةمتتجادو  رمتتلم فتترلع ر اامتتي  ااتتتا كي إطتتار سةمتتجادو  تتا سةتتدسخسف 
 ل ادسخ ي اراي   اكس لرمقات ث ثمي وهمرو لألرسع ر  مي  مرري ل زنلرسةخاخاش.

لم مط  ما ي سةمجادو إطار خارجي ذل زخار  ر اامتي   تلرو ل ادسخ تي ةاكتلا اتكس 
ميتا سإل  رسطتلر ذست خطلط نردممي  ا رجيف  مر ا جا ت سةمجادو سةوهمرو سةا  مج س   

 ما ي  مضا  لزخرفت  زخار  ر اامي دقمقي ة هامي.
لقتتد سمتتاخدم سة رتتاا سة تتلا سا  تتر لسامتتلد لسازرع لساوتت ر لساخضتتر فتت  زخرفتتي 
سةمتتتجادوف لسةجتتتدمر  اةتتتذكر أا أاتتتكاس سةزنتتتلر لسةر ااتتتات سةاتتت  لجتتتدت فتتت  متتتا ي سةمتتتجادو 

 سة رثلرو ف  أرضمي سةولرو. ااا يي  ع أاكاس سةزنلر لسةر ااات سةط م مي 
ك ا  رع سة راا ف  سةارممع  ما سةزخار  سةر اامي لسةيردممي   ا سض       سةزخار  
سةر اامتتتي فتتت  إطتتتار سةمتتتجادو   تتتض سةا تتتلمر فجتتتا ت ااتتت   سةزختتتار  سةيردمتتتميف لة تتتس نتتتذس 
سالمتت لب قرمتتب  تتا سمتت لب سة وتتلر ) قارضتتا( سةتتذ  كتتاا  تتا أاتتير  وتتلر  سةتت  ط فتت  

 سة راا ) اار( كثمرس .   يد سإل  رسطلر أك ر لقد ا ثر    
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 س ةهرا  سةجلسر  دسخس غرفي سةقور.   رظر  اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع

 م(.0191 –م 0101)مري  ف(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر ج ردناا . المصــــــــــــــــور:
 The Minto Albumو  ي  ا  خطلط  المخطــــــــــــــوط:
  كا ي امار  ما   د  ا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.191. 
  الــوصـــــــــــــف:

رر  ف  سةولرو سإل  رسطلر أك ر ف  أ تد  جترست سةقوتر لقتد سجا  تت سةجتلسر  فت  
  رظر طرب لرقص . 

لةدمرا ف  نذه سةولرو ث ثي أرلسع  ا سةمجادف فقد ُفرات سةرفتل  سةات  ملضتع   ميتا 
سة زنرمات لسالسر   مجادو ذست ةلا أملد  متي زخرفتت  رمتلم ألرسع ر  متي  مترري لمتط 
فرلع ر اامي  ادسخ ي لم مط  ما ي سةمجادو إطار خارجي ذل زخار  ر اامي  ادسخ ي قلس يا 

روف لقتتتتد سمتتتتاخدم سة رتتتتاا فتتتتي رمتتتتم نتتتتذه سةمتتتتجادو سة تتتتلا سامتتتتلد رمتتتتلم ألرسع ر  متتتتي وتتتتهم
 لساو ر لسا مض لسا  ر . 

أ تتا سةرتتلع سةثتتار   تتا رمتتلم سةمتتجاجمد فتت  سةوتتلرو فيتت  سةمتتجاجمد سةاتت  ُفراتتت فتت  
سارضتتتمي  متتتي زخرفتتتت إ تتتدسن ا  زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا ث تتتار سةخراتتتل  لسةلرقتتتي سةر  متتتي 

سةا  تفلر تتذت سةزختتار   تتاة لا سا تتمض لسا  تتر   تت  أرضتتمي سة متترري لسةلرمتتدست  ا تتددو 
زرقتتا  سة تتلا فتتت   تتما م تتتمط  متتا ي سةمتتتجاده إطتتار ختتتارج   زختتر   رمتتتلم فتترلع ر اامتتتي 

  ادسخ ي ل  لرو.
أ تتا سةمتتجادو ساختتر  سةاتت  ُفراتتت فتت  سارضتتمي زخرفتتت متتا ايا  رمتتلم غتتزالا ا تتدل 

 تتا سا ث تتي سة رمتتدو سةاتت  ظيتترت ةتتدمرا فتت  لمتتط سة اتتائش لسةر ااتتات )لا ا تتر نتتذه سةمتتجادو 
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رمتتلم سةمتتجاجمد سةاتت  زخرفتتت  رمتتلم  ملسرمتتي( لقتتد ر تتذت سةزختتار   تتاة لا سا تتمض   تت  
أرضمي ملدس  سة لا لم مط  ما ي سةمجادو إطار خارج  ذل زخار  ر اامي  ااا كي ر تذت 

  ا ددو سة ا ت.دسخس أاكاس  ماطم ت  اقا  ي  رد ربلميا ل دسخ يا رمم ةلرمدو وهمرو 
أ تتا سةرتتتلع سةثاةتتتي  تتتا رمتتلم سةمتتتجاجمد فتتت  سةوتتتلرو فيتت  سةمتتتجاجمد سةاتتت  سمتتتاخد ت 
ة ا  متعف  متتي رجتتد فتت  خ  متتي سةوتتلرو رمتم سةمتتجادو    تتت كمتتاارو ة ا  متتع لجتتا ت متتا ي 
سةمجادو خاةمي  ا سةزختار   متي رمت ت   تاة لا سا  تر لم تمط  يتا إطتار دسخ ت   تاة لا 

 سةخارج  جا ت   م  زخار  ر اامي دقمقي جدس . ساو ر أ ا سإلطار
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 اولمرو ا ثس ج مي ةم ي     ضل  سةق ر ا مر وهمر  ع زلجا . :الموضـــــــــــــوع

 م(.0191 -م0101)مري ف(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر كلرد ا. المصــــــــــــــــور:
 و  ي  ا أة لم  رال. المخطــــــــــــــوط:
  كا ي امار ماي  د  ا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Asok Kumar Das, Mughal Mastersف Further Studies, 1998, p.141 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتتس سةوتتلرو ج متتي ةم تتي   تت  ضتتل  سةق تتر  متتي رتتر  سإل  رسطتتلر لسا متترو جاةمتتما 
  تت  كرمتتيف لفراتتت سارضتتمي  متتجادو ذست زختتار  نردمتتمي قلس يتتا رمتتلم أاتتكاس رجتتلم 
ااكتتتلا  تتتا متتتاي  اتتتر ضتتت  ا  للضتتت ت أاتتتكاس سةرجتتتلم فتتتي وتتت ما رأمتتتمما  ا امتتتي  رتتتد 

جادو إطتتار ختتارجي  زختتر    اتتكاس خطتتلط  ا رجتتي ل ادسخ تتي ربلمتتيا لم تتمط  متتا ي سةمتت
 في ارامع لاراغم مض ي ثرس س  زخرفما      سةمجادو.

لةتتتم مه تتتس سة رتتتاا رمتتتم سة راوتتتر سةر اامتتتي  متتتي ر تتتذت اتتتكس سةلرقتتتي سةر اامتتتي سة ا تتتددو 
 سة ا ت لمط اكس دسئرو في دسخس أاكاس سةرجلم  ا ددو ساض ع.



 الهندي                                                                               الفصل الثالثالسجاد المغولي 

223 

 

 (111لوحة )

 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس  رظر   س  لممقي خ ل،.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0191:م0191ارجع إة  )مري  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر كلرد ا. المصــــــــــــــــور:
 Minto Albumو  ي  ا أة لم  رال  المخطــــــــــــــوط:
  كا ي امار  ماي  د  ا. مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

 .15ةل ي   كاايف سةاولمر سة هلةي سإلم  ي في سةيردف -
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p. 200. 

  الــوصـــــــــــــف:

ة  تتس  لمتتمقي فتتتي سةختت  ف  متتي ج تتس سة تتاز    تت  متتتجادو ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  
لر  ا جا ت نذه سةمجادو  ممطي  ا  مي سةزخار  ةاتلسئم سة رظتر سة تام  ممطي سةورا ي

ة وتتلرو سةاتتي ا كتتي  اتتيدس  فتتي سةختت   لقتتد س ا تتد سة رتتاا فتتي رمتتم سةمتتجادو   تت  سةا  تتب 
ل  ضتيا فتااح ةا طتي اتكس  اةظس لسةضل   فجا ت   تض أاترطي سةمتجادو ذست ةتلا قتاام 

  ر  ات ل ماطم ت وهمرو. 
لسةجدمر  اةذكر أا  دم سماخدسم سة راا ةألةلسا في زخرفي سةمجادو ر  ا جا  ةاارامب 

  ع  اقي ساثاي كاةخم ي سة لجلدو خ   سة از  لكذةك اارامب  ع    س سة ازفما. 

                                                           
 اا   نذه سةمجادو  في نمئايا أ لسد  ومر  ج ل ي  ع   ضيا ل    كس  اس كارت أ لسد سة ومر اج ع

لار ط  مريا سة قد ل ذةك م كررا أا ر رع  ما سة ومر لسةمجاد أا سة ومر أ مط اكلمرا  لأقس زخرفي  ا سةمجاد 
 سةرماةي(. )رسجع   جم سة وط  ات في  خر
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 .في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد رمم ةمجادو  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 (.ة   رسطلر ااه جياا ولرو اخومياولمرو ا ثس) :الموضـــــــــــــوع

 م(.0131)مري  ف(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س رادر سةز اا أ ل سة ما . المصــــــــــــــــور:
 سة ارل لةمااا  رململرك.   لظي   ا    مكان الحفـــظ:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p. 184. 
- Maggs Bros. Ltd, Oriental Miniatures and Illumination, Bibliolite, 

London, 1980, p. 56. 
  الــوصـــــــــــــف:

ة   رسطتتلر )اتتاه جيتتاا( فتتي لضتت مي جار متتيف  ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  ةوتتلرو اخوتتمي
لقد لضتع سةكرمتي   ت  متجادو ذست زختار  ر اامتي قلس يتا رمتلم ث تار سةخراتل  لسةقرر تس 
لمتتط أاتتكاس جا تتات   ووتتيف لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار ختتارجي ذل زختتار  ر اامتتي 

ادسخ تي  ادسخ ي ل ااا كيف لم  ل كرمي سة رش  ظ ي غطمت  مجادو ذست زختار  ر اامتي  
ل ااتتا كي ذست فتترلع ر اامتتي ارايتتي  رمتتم زنتترو سةخراتتل  لسةقرر تتسف لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو 

 إطار خارجي ذل زخار  ر اامي  ااا كي.
لقد سماخدم سة راا سة لا ساملد لسا  ر لسا مض لساخضر في ار مذ سةزخار      

 سةمجادو  اةولرو .  
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 .رمم ةمجادو في اولمرو  ا سة ور سة هلة  سةيرد  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 .(اخومي ا مر في غا ي اولمرو ا ثس)ولرو :الموضـــــــــــــوع

 م(.0121)مري  ف(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر  مام. المصــــــــــــــــور:

 . Musée Guimet, Paris   لظي  ت  الحفـــظ:مكان 
  الـمـراجـــــــــــــــع:

New Sletter Archives, Exotic India, The one stop shop for India Arts, 

Fiction in Mughal miniature painting, copyright © 2005, pl. 6.    
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو  رظرس  ا متر لنتل جتاةس لمتط  اتائش لر ااتات فتي  دمقتيف لمظيرنتذس  
سا متتر فتتي سةوتتلرو  تتلس رأمتت  ناةتتي لمج تتس ج متتي ث ثمتتي سار تتاع   تت  جتتز   تتا متتجادو 
مظيتتر فتتي زخرفايتتا جتتز   تتا لرمتتم جا تتي لمتتط    ووتتي    تتل و  زختتار  ر اامتتي دقمقتتي 

متتتي دقمقتتتيف لم تتتمط  متتتا ي سةمتتتجادو إطتتتار ل ااتتتا كي ل  ئتتتت متتتا ي سةمتتتجادو  زختتتار  ر اا
ختتارجي ذل زختتار  ر اامتتي  ااتتا كي قل يتتا رمتتلم أزنتتار للرمقتتات ر اامتتي  تتا سة مئتتي سةيردمتتي 

 سة   مي .  
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 رو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.مول ارمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 .0 ج ل ي  ا سة ك ا  في ج مي   م  رد ض ي ريررو ا ثس مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.0111نت/ 0115ارجع إة   يد ألرسرجزمبف )مري  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
    لظي   ج ل ي سا مر ودر سةدما أغاخاا. مكان الحفـــظ:
 مم. 01.1× 91 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Sheila R.Canby, Princes, Poets & Paladins, Islamic and Indian Paintings 

from Collection of prince and Princess Sadruddin Agha Khan, British 

Museum Press, p. 151, pl. 113. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو  رظرس  ة ج ل ي  ا سة ك ا   ا سة ك ا  في جمت ي رقتاش    ت   متي 
ث ارمتتي  ك تتا  قتتد ج متتلس   تت  متتجادو لخ  يتتم رمتتم ةريتتر لقتتد اتتدفع اتت س سة متتاه فتتي رجتتد 

  رظر رسئع.
 مر تتا ج تتس سة ك تتا  فتتي ألضتتاع  خا  تتي   تت  متتجادو  مضتتا  مالمتتط متتا ايا اتتكس 
نردمتتتي قلس تتت  رمتتتم  ر تتتع  دسخ تتت  رمتتتم ةاتتتكس   تتتما ك تتتا م تتتمط  اةاتتتكس  تتتا سةختتتارم رمتتتم 

 ةث ارمي أاكاس   مري وهمرو.
متتتا ي سةمتتتجادو إطتتتار ختتتارجي ذل زختتتار  نردمتتتمي  ااتتتا كي ل ادسخ تتتي لقتتتد لم تتتمط  

 رم ت سةزخار  سةيردممي  اة لا سا  ر     أرضمي سةمجادو ذست سة لا سا مض.
 

  
                                                           

لسةجدمر  اةذكر أر  ملجد اولمرو أخر   ا ر س سة ارو ا ثس ر س سة لضلع  ع إخا    ممط ف   دد  -0
سااخاص لجز   ا سة رظر سةط م   فلةكا جا ت زخار  سةمجادو  يذه سةولرو  ااا ي  ا ا ا  ع زخار  

 سة ور سة هلة  سةيرد ؛ أرظر: سةمجادو سةما قي فلذةك م رنا     سةطا ع سة ر  سة ام سةذ  ماد ف 
Sattar kheiri, Indische miniature der islamischen zeit, verlag Ernst wasmuth a.g berlin, 

band6, pl.22. 
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 سة ور سة هلةي سةيرد،.اولمرو  ا رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 ألرسرجزمب مقرأ سةقر ا. سإل  رسطلر اولمرو ا ثس :الموضـــــــــــــوع

 م(.0111)مري  ف(م.0/ نت09) ارجع إة   دسمي سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
    لظي ف  سة كا ي سة رمطارمي   ردا. مكان الحفـــظ:
 مم.1× 002 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Anjan chakraverty, Indian miniature painting, London, pl.130. 

- Bamber Gascoigne, The Great Moghuls, p. 239. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةاولمرو سإل  رسطلر ألرسرجزمب لنل مقترأ سةقتر ا  متي وتلر سة رتاا سإل  رسطتلر 
فتتي لضتتع جتتار ي م متتك   وتت   فتتي متتده ل جار تت  اتترفي قتتد فراتتت   ميتتا متتجادو كمتتاار 
ا  متتع لقتتد أ تتدع سة رتتاا فتتي إ تترسز طمتتات سةمتتجادو سةاتتي اطتتل، إلر تتاذ سةيتتلس  لسةضتتل  سةتت  

 سةدسخس . 
 زختتار  ر اامتتي اتت     تتلرو لم تتمط  متتا ي سةمتتجادو إطتتار  تتا لقتتد زخرفتتت سةمتتجادو 

فرلع ر اامي  ااا كي ا  س في سطرسفيا لرمقتات ر اامتي وتهمرو لارايتي  رتد ساركتاا سار  تي 
  رمم ةزنرو سةقرر س.
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 اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد،.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 سإل  رسطلر دسرس امكل ل    س ر . اولمرو ا ثس :ــــــوعالموضـــــــ

 .(م.0/ نت09) ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 .909ةل ي  سة ا سةيرد،ف ثرلت  كاايف فرلا سةارع ساقو ف الـمـراجـــــــــــــــع:
  الــوصـــــــــــــف:

ل  ت   س ر ا ثس سةولرو  رظرس  ة   رسطلر دسرس امكل لنل مج س      را  ل جلسره 
م مر  لا اة  خاد ماف لقد فرات سارضمي  مجادو ك مرو ذست زخار  ر اامي دقمقي ل  تلرو 
ل رثتتلرو   تت  متتا ي سةمتتجادو   تت  سةرمتتع سالر تتي سةتتذ، متتاد فتتي زختتار  سةمتتجاد سة هتتلةي 

  ار سة م د،.سةيرد، في سةقرا سةثا ا 
 متي رتر  رمتلم لرمتتدست وتهمرو سة جتم ل ا تددو سة تتا ت للرمقتات ر اامتي ذست قلس تتد 

 ك ممي سةاكس.
لقتتتد سمتتتتاخدم سة رتتتتاا سة تتتتلا سا  تتتتر لسامتتتتلد لساوتتتت ر لسا تتتتمض فتتتتي رمتتتتم زختتتتار  

 سةمجادو.
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 .اولمرو  ا سة ور سة هلةي سةيرد، ) درمي  مردس(رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 سا مر  ع زلجا  دسخس سةقور. اولمرو ا ثس :الموضـــــــــــــوع

 م(.01.9)مري  ف(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 سة ائمي     سةلرع.رم ت  االةلسا  مـادة الصنـــع:
  درمي  مردس )أ د سة دسرس سة   مي  اةيرد(. مكان الصنـــع:
  ج ل ي جلجرست في  ل  ا،. مكان الحفـــظ:
 مم. 2..0× 09 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

- Douglas Barrett and Basil Gray, Treasures of Asia, Indian Painting, 

British museum,1978,Pl.1. 
  الــوصـــــــــــــف:

رر  في نذه سةاولمرو سإل  رسطلر جاةمتا   تع زلجات  فتلع  متاط أزرع سة تلا  زختر  
 زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم فتتترلع ر اامتتتي  ادسخ تتتي ا  تتتس أزنتتتار  ا تتتددو سة تتتا ت لم تتتمط 

  ما ي سةمجادو إطار ضمع م  س زخار  ر اامي   لرو.
رتتر  فتتي خ  متتي سةوتتلرو ث ثتتي متتجاجمد سمتتاخد لس ك متتاار ة ا  متتع فرجتتد سةمتتجادو ك تتا 

سةلمتتتتط  زخرفتتتتت  زختتتتار    مرتتتتات  ا امتتتتي ا  تتتتس  تتتتدسخ يا زختتتتار  ر اامتتتتيف لقتتتتد ر تتتتذت 
سةزختتتتار   تتتتاة لا سا تتتتمض   تتتت  أرضتتتتمي   تتتترس  سة تتتتلاف  مر تتتتا رجتتتتد سةمتتتتجاداما سآلختتتتراما 

 سا  ر     أرضمي و رس  سة لا. زخرفاما   اكاس زنلر وهمرو  اة لا ساخضر ل 
ك ا ملجد في أ  ت  سةوتلرو ث ثتي متجاجمد    قتي ل طلمتي اهطتي فا تات ث ثتي رلسفتذ 
رت متتتا ايا  تتاة لا سا  تتر لم مطيتتا إطتتتار    لمتتي  متتي جتتا ت خاةمتتتي  تتا سةزختتار  لةتُتتتللو

  رملم  اة لا ساخضر.
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 اولمرو  ا  دسرس سةاولمر سة   مي  اةيرد.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 .قوي  ا أا ار نردمي قدم ي اولمرو ا ثس :الموضـــــــــــــوع

 م(.0151)مر   ف(م01/ نت00)ارجع سة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 رم ت )  درمي  االن ي سة   مي(. مكان الصنـــع:
 لأة رت   ردا.   لظي   ا   فمكالرما  مكان الحفـــظ:
 مم. .×00.2 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

Douglas Barrett and Basil Gray, Treasures of Asia, Indian Paintings, 

pl.169. 
  الــوصـــــــــــــف:

)كرماتتر ( ا ثتتس سةوتتلرو  رظتترس  دمرمتتا  ذل   قتتي  اة قمتتدو سةيردمتتي سةقدم تتيف  متتي رجتتد 
مج س  دسخس  قولرو لقد فراتت أرضتمايا  رمتم متجادو ذست زختار  ر اامتي   تلرو ل  متدو 

 ا ا ا   ا سةط م ي  مي رمم سة راا فرلع ر اامي ك مرو سة جم.
  تارو  تا اترمط رفمتع ختاةي  تا سةزختار  لقتد  دسخ تيلم مط  متا ي سةمتجادو إطتار 

ااتتا    تتع سإلطتتار سةختتارجي ا ا تتا   مر تتا جتتا  سإلطتتار سالمتتط أكثتتر سامتتا ا  ذست زختتار  
  ا رم م  س لرمقات ث ثمي سة ا ت. ر ااير اامي   لرو قلس يا رمم ة رع 

رمتتتتم زختتتتار   فتتتتيلقتتتتد سمتتتتاخدم سة رتتتتاا سة تتتتلا ساوتتتت ر لسة رتتتت  لسا  تتتتر لساخضتتتتر 
 مجادو.سة

                                                           
 مردس إمم  خر ةكرمار ف لن  دملسا ا ر  ة  م ره ڤمردس" أ  أغار  كرمار  فجلڤلنذه ساا ار ن  "سةجمااجل

مردس"  ا ڤ    أرها   ف  كس سة  ا د سةيردميف لةم اهب ولر " سةجمااجل  سة م  لسةهرائ  لكارت مرقص
م"ف لكذةك قد ظيرت ف  ولر  دمدو ف   درمي  االن ي 0111 درمي سةاولمر سة هلة  سةيردمي  رذ  ام "

سة   مي ل ريا نذه سةولرو سةما قيف رسجع : ثرلت  كاايف سةاولمر سة هلةي سإلم  ي ف  سةيردف سةيمئي 
 .01مف ص0551 ورمي سة ا ي ة كااب سة
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) ا إق مم  اولمرو  ا  دسرس سةاولمر سة   مي  اةيردرمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رسجمااا(.

 سا مر رسجا مدخا.اولمرو ا ثس  :الموضـــــــــــــوع
 م(.0151م ف )مري 01/ نت00ارجع إة  ألسخر سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:

    لظي   كا ي امار  ماي  د  ا. الحفـــظ:مكان 
 .Douglas Barrett and Basil Gray, The Arts of  India, P.172 الـمـراجـــــــــــــــع:

  الــوصـــــــــــــف:

لر  تظ سةمتجادو سةاتتي  ا ثتس سةاوتلمرو أ تد أ ترس  ساقتاةمم سة   متتي  اةيرتد لنتل متدخا
ج س   ميا سا مر زخرفت  زخار  ر اامي قلس يتا رمتلم فترلع ر اامتي   ا تي ل ادسخ تي ا  تس 
زنتتلر للرمقتتات ر اامتتي ةلزمتتي سةاتتكس للرمتتدست  ا تتددو سة تتا ت لرمتتم ةزنتترو سة ةتت  لسة تتلاس 

 سةومرمي لزنلر سةالةمب.
ا ي ك تادو سةمتجاد سة هتلةي لم مط  ما ي سةمجادو ث ثي إطارست سالمط سك رنم  مت 

سةيرد،  زخر    رع ر ااي م  س ألرسع ر اامي وهمرو للرمدست  ا ددو سة تا ت أ تا سالطتار 
 سةدسخ ي لسةخارجي  زخرفما  رقاط وهمرو غمر  ا امي.

                                                           
 كاا سةادخما  ادو  رد   ض سا اطرو لسا رس  في ا   سةقارو سةيردميف لسق س سةكثمر  ريم     ا اطي سافملا

 لسةادخما  ارسني.



 الهندي                                                                               الفصل الثالثالسجاد المغولي 

222 

 

 (111لوحة )

 اولمرو  ا  دسرس سةاولمر سة   مي  اةيرد.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس رسجمماي ناةي ااط ع إة  لجييا في سة رأو.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م05 نت/03)ارجع إة  ألسخر سة ور سة هلةي سةيرد،ف  راو  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 سة درمي سةرسجماارمي  جا ملر. مكان الصنـــع:
 زملرخ. –   لظي   ا   رما رم  مكان الحفـــظ:
 .051ثرلت  كاايف سة ا سةيرد،ف ةل ي  الـمـراجـــــــــــــــع:
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثس سةولرو سا مرو لني ارظر إة  سة ر و سةاتي ا   يتا سةخاد تي لنتي لسق تي أ ا يتا.  
لقتتد فراتتت سارضتتمي  رمتتم متتجادو ك متترو اهطتتي  متتا ي سةهرفتتي   ك  يتتا لزخرفتتت  زختتار  
ر اامي ك مرو سة جم لث ار قرر س للرمتدست  ا تددو سة تا ت ذست  جتم ك متر  قاررتي   تا مت ع 

 هلةمي سةيردمي.في زخار  سةمجاجمد سة 
 لقد سماخدم سة راا سة لا ساخضر لسا مض لسا  ر في رمم زخار  سةمجادو.
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 اولمرو  ا  دسرس سةاولمر سة   مي  اةيرد.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس أ مر مقرأ سةقر ا.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 م(.01.1م : 0111. )(م01/ نت00)ارجع إة  سةقرا الـتـــاريـــــــــــــــخ:
   س سة ولر ر مم خاا. المصــــــــــــــــور:
 رم ت  اةلرش سة رمي  إق مم سةدكا. مكان الصنـــع:
Edwin Binney 3   لظي  ت  مكان الحفـــظ:

rd
 Collection, Sandiego 

 مم. .0×99.2 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

George Michell, Islamic Heritage of the Deccan, Marg Publications, 

p.105. 
  الــوصـــــــــــــف:

رر  في نتذه سةاوتلمر  رظترس  ا متر ج تس   ت  متجادو لسمترد ظيتره إةت  لمتادو لنتل 
  تترس  سة تتلا مالمتتطيا رمتتم ةجا تتي  مقتترأ سةقتتر اف لقتتد فراتتت سارضتتمي  متتجادو ذست متتا ي

ك مرو   ووي مظيتر جتز   ريتا فتي سةوتلرو لقتد   ئتت متا ي سةمتجادو  رمتلم ر اامتي دقمقتي 
قلس يتتا رمتتتلم أزنتتتار  ا تتتددو سة تتتا ت لألرسع ر  متتي  متتترري وتتتهمرو سة جتتتم للرمقتتتات ر اامتتتي 

ار  لقد وهمرو. لم مط  ما ي سةمجادو إطار دسخ ي   ارو  ا ارمط رفمع خاةي  ا سةزخ
ااا   سإلطار سةخارجي ة مجادو   ت  ا ا تا ف  مر تا جتا  سإلطتار سالمتط أكثتر إامتا ا  لقتلسم 

 زخرفا  رملم ر اامي قلس يا رمم ةزنرو  ا ددو سة ا ت لمط لرقاما ر  ماا.
ك ا خوص ةج مي سا مر مجادو أوهر  ج ا  ذست ةلا فااح لقد زخرفتت  زختار  

س يا رملم لرمدست وهمرو لفرلع ر اامي     أرضمي  مضا  ك ا ر اامي  ااا كي ل ادسخ ي قل 
رجد أر اع جا تات وتهمرو فتي أركتاا سةمتجادو. لم تمط  متا ي سةمتجادو إطتار دسخ تي   تارو 
 تتتتا اتتتترمط رفمتتتتع م متتتت  رمتتتتم سإلطتتتتار سةختتتتارجي ذل سةزختتتتار  سةر اامتتتتي سة ااتتتتا كي لسة  اث تتتتي 

 ةزخار  ما ي سةمجادو.
متتجاداما فتتي سةوتتلرو  تتع زختتار  سةلمتتائد سة  رلاتتي لر  تتظ  تتد  ااتتا   زختتار  سة
 لزخار  سة   س سةاي مرادميا سا مر.
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 اولمرو  ا  دسرس سةاولمر سة   مي  اةيرد.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 رو ا ثس ج مي سا مر لزلجا  ف  ارفي سةقور.مول ا :الموضـــــــــــــوع

 .(م.0/ نت09)ارجع إة   دسمي سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 رم ت  اةلرش سة رمي  إق مم سةدكا. مكان الصنـــع:
 Rietberg Museum, Zurich   لظي  ت  مكان الحفـــظ:
 مم. 91× 90.1 الـمــقـــــــــــــاس:
  الـمـراجـــــــــــــــع:

George Michell, Islamic Heritage of the Deccan, Marg Publications, 

p.107. 
  الــوصـــــــــــــف:

ا ثتس سةوتتلرو  رظترس  ةاتترفاما  تتا سةقوتر  متتي ج تس فتت  سةاتترفي سةمت  مي سا متترو  تتع 
س رايتتا  مر تتا رجتتد فتت  سةاتترفي سة  لمتتي سا متترو اج تتس  تتع سا متتر لاطتتس سةاتترفاما   تت    متترو 

  ماه.
سةمتتت  مي  متتتجادو ذست زختتتار  ر اامتتتي قلس يتتتا رمتتتلم ر اامتتتي ةزنتتتلر لقتتتد فراتتتت سةاتتترفي 

 ا ددو سة ا ت للرمدست ذست ةلا أ  ر لمط فرلع ر اامي  ااا كي لم مط  ما ي سةمتجادو 
إطتتتار ختتتارج   زختتتر   رمتتتم فتتترع ر اامتتتي  ا تتترم م  تتتس لرمقتتتات ر اامتتتي للرمتتتدست  ا تتتددو 

 سة ا ت.
و سة تتتلا سامتتتلد لسا تتتمض لساخضتتتر لقتتتد سمتتتاخدم سة رتتتاا فتتت  رمتتتم زختتتار  سةمتتتجاد

 لسا  ر لساو ر.
 مر تا فراتت سةاتترفي سة  لمتي  رمتم متتجادو ذست زختار  نردمتمي قلس يتتا رمتلم ااتتكاس 
جا تتتات وتتتهمرو   ووتتتي  ا امتتتي لا وتتتر  تتتدسخ يا زختتتار  ر اامتتتي   تتتلرو  تتتا سةط م تتتي 

ةلرمقتات  لم مط  ما ي سةمجادو إطار خارج   زختر   رمتم فترع ر تاا   ا ترم م  تس رمتم
 ر اامي للرمدست  ا ددو سة ا ت .

لقد سماخدم سة راا سة لا سا  ر لساو ر لسا مض لساخضر ف  رمم زخار  سةمجادو.
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 اولمرو  ا  دسرس سةاولمر سة   مي  اةيرد.رمم ةمجادو في  الـتـحـــفــــــــــــــــة:
 .لزلجا  ف  ارفي سةقوراولمرو ا ثس أ مر  :الموضـــــــــــــوع

 .(م.0/ نت09)ارجع إة   راو  سةقرا  الـتـــاريـــــــــــــــخ:
 رم ت  اةلرش سة رمي  إق مم سةدكا . مكان الصنـــع:
  ارمس. -   لظي   ا   جم م  مكان الحفـــظ:
 .0.5ثرلت  كاايف سة ا سةيرد،ف ةل    الـمـراجـــــــــــــــع:
  الــوصـــــــــــــف:

ولرو ا ثس ةقا  غرس ي في ارفي اطس      دمقي سةقوترف  متي ج تس سا متر لنتل 
م خذ ك س ارسب  ا سا مروف لقد فرات أرضمي سةاترفي  متجادو ك مترو سة جتم لفترلع ر اامتي 
 ادسخ ي لألرسع   لرو  ا سةط م ي لا رم ات ر اامي اخرم  ا  ز ي لس دوف ك تا خووتت 

سا مر رمم مجادو أختر  وتهمرو ذست زختار  ر اامتي ااكتلا  تا أاتكاس  تزم ر اامتي ةج مي 
وهمرو ا  س فرلع لألرسع ر اامي في لض مي أفقمتيف لر  تظ  تد  الغتس سامت لب سالر تي 
في ار مذ سةزخار      سةمجاداما  تع سإل قتا  ة تد  متمط   ت  سالمت لب سة ارمتي سةوت ل، 

 في سةزخرفي.
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 الزخرفية العناصر: أولا 
ممػػػ شالشفػػػؾش اػػػاشرفشلزخر يػػػوشلزكاو اػػػتشةػػػ ليشا رػػػوشرخ راػػػتشر ش ا لراػػػتشر شكاػػػ وؼش

لزمجرمػػاشلزرػػُشرػِّذػػػيه،وش اػػاجش زلػػدشرجػػنشلزذرػػ فشلزارػػد ش ػػُش يػػوشرخػػ طو شهردةػػاتشررػػبروشخػػو  ش
ضذ يشلزو  ش لزمغ ؿشخ زاردش ُشلةرادلـشفرىشلزخر يوشلزكاو اتش يخغرا شخ زط خاشلزارد ش ل 

ش.1لزارداتش لاا 
ش زلدشرخددوشلزكا وؼش لىشلزةج جادشلزمغ زاتشلزارداتش امافشرلةاما شا آلرُ:

  النباتية الزخارف -1

جدوشلزكا وؼشلزرخ راتشخارو ش لىشلزةج دشلزمغ زُشلزارػد جش دػدشرخػدعشلزذرػ فشلزارػد ش ش
 زػػـشالػػؼشخػػاشش ػػُشملػػحشةػػ  تشلزةػػج د ش لإلطػػ وشلزاػػ وجُشخكاػػ وؼشرخ راػػتشمرخػػدد ش مرر  ػػتج

لز ػػدش رػػدشررػػ عشلزكاػػ وؼشلزرخ راػػتش رفػػا ؿشلزرمػػ وش رز لراػػ شخػػؿشرذػػ،شلزكاػػ وؼشلزرخ راػػتشخطػػوؽش
شمارلذت.

دشلزرخ رػػػ وشرمػػػؤلشةػػػ  تشلزةػػػج د ش لإلطػػػ وشلزاػػػ وجُش ػػػُشرػػػدلاؿش رفػػػ خؾش ب ا رػػػ جشرجػػػ
جش ر ا ر جشراوىشرجدشلزذر فشلارذػىشخوةػـش ريػوشر ش ريػوافشرخػ راافش ػُش(9جش8جش7 وز  )

ش(5ز  ت)شكاو تشلزةج د .
امػػ شرػػبروشلزذرػػ فشلزمغػػ زُشلزارػػد شخ زرخ رػػ وشلزطخاخاػػتشلزرػػُش جػػدوش ػػُشلزخا ػػتشلزارداػػتجش

شلزةػػج دش ػػُشش رذػػ،ه ش ػػُشكاػػ وؼ لزةػػج جادشار ػػؼشرطخالاػػتشجشر شوةػػما ش ػػُشكاػػ وؼشوةػػـ 
ش(ش6جش4جش3 وز  )شلزري اوشخ لدخاتشام شهُش ُشلزطخاخت.

خػولكش  ورار هشر ا ر جشااوبشمفشلز لدخاتش ُشوةـشلزرخ رػ وش اماػؿشىزػىشلزر ػ اوشلزفػدادجش ل 
ش(ش51جش55جش49جش35جش31شج99ش و لزرر عش لزاا ؿشلزذرُ.ش)ز  شلالخرا وو  ش

 زػػـشالػػؼشخػػاشلز ػػدش رػػدشهػػ،لجشخػػؿشرجػػدهشرخػػدعش ػػُشطوالػػتش ضػػاشلزرخ رػػ وش رػػدشكاو ػػتش
شرخ راتش ُش ضخاتشر لاتش)ز  ػ جش9جش1 ولزةج د جش ج يوشلزكا وؼشلزرخ راتش،لوشرفا ؿش ـك

(جش ر ا رػػػ جش16ج11رػػػ جش رجػػػده ش ػػػُشةػػػج جادشراػػػوىشميػػػذ  تش ػػػُشيػػػذ ؼشورةػػػاتش)ز  (95
(شامػ شرػِّذػػيه،وشلزكاػ وؼشلزرخ راػتش3 ررػ مـشفػدادش)ز  ػتمرر و ش ُشة  تشلزةػج د ش ػُشروليػؼش

                                                           
1
- Ahmed Zaki Badawi, Dictionary of Humanities, Fine Arts and Plastic Arts, First 

Edition, 1991,p.269. 
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ش(54)ز  ػتشر دلاػؿشج مػ وشخاضػ  اتشلزفػاؿش(59ج49ج35 ودلاؿشج م وشمذييػتش)ز  ػ
ش(51ج46ج17 و ر ا ر جش ةطشرفا ؿشهردةاتشمرخ ارت.ش)ز  

شكهواػ وخؿشخلغشلإلخدلعش،و راش ارم شرػِّذػيه،وشلزكا وؼشلزرخ راتش ابراػ شررخرػؽشمػفشرفػا ؿش
جش71جش75جش69جش67 و)ز  ػػش(15)فػػاؿش ػػُشرةػػذؿشةػػ  تشلزةػػج د شزرملػػحشلزةػػ  تشخباملاػػ 

 ر ا ر جشاوةـشلزذر فش وعشرخ رُشر شفجو شمرخدد شلزذػو عش ػُشرةػذؿشةػ  تشلزةػج د شش(76جش79
شج65جش64جش63جش69جش61ش و)ز  ػش(16)فاؿرـشراوجش و  ا ش رلرؼش رىشرمؤلشلزة  ت.ش

ش(ش74جش66
ةػـششفػجو ش لزمخو  ػتشخ،لوشلأليػؿشلزميػو شلزلػداـشد شلزكاو ػتشام ش وؼشلزذر فشلزار

جش اػ شدةػموشخخػضشلزةػج جادش ػفشطواػؽشوةػـشفػجو شاخاػو شىزػىشدةػمافشمرمػ رلافشلز اػ  ش
ش(ش84ج83ج79ج65ج64ج63ج61 و ُشلزكاو ت.ش)ز  

 زخؿشمػفشرهػـشررػ لعشلزكاػ وؼشلزرخ راػتشلزمةػرادمتش ػُشكاو ػتشلزةػج دشلزمغػ زُشلزارػد ش
شةج جادشمفشاػبلؿشريػ  اوشلزمدوةػتشلزمغ زاػتشة ليشا روش لزةج جادشار ؼشخ داتشر شوةـ 

شلزاردات.
 األرابيسك زخارف (أ)

ُشكاو ػتشةػ  تشلزةػج دشلزمغػ زُش ش  ا شلررفووشكا وؼشلألولخاةؾش)لزودششلزخوخُ(
شام شلةرادـشر ا ر جش ُشلإلط وشلزا وجُشزلةج د.(ش39جش38ر )شز  شج(18ج17)فاؿشلزارد 

ش(ش49جش35جش96جش19جش15 وز  )
امػػػ شلداػػػؿشلزذرػػػ فشلزارػػػد ش لػػػىشكاػػػ وؼشلألولخاةػػػؾشلزخوخاػػػتش ر يػػػوشكاو اػػػتشر وخاػػػتش

ش(34)ز  تلزطولكشزايراشخا شرةل خ جشكاو ا جشجدادلجش ِّوهَؼشخ ةـشكاو تشلزو مُ
ام شرػِّذػيه،وشكا وؼشلألولخاةؾشر ا رػ جشممك جػتشخخر يػوشكاو اػتشيػاراتجش هػ،هشلزكاو ػتش

ش(154ج33ر )ز  شكاو تشلزا ر  .رخوؼشخ ةـش
                                                           

وؼشفاؿشفجو شلز ا  ش ُشلألدبشلزارد شددام جشخإةـششفجور فشملدةر فششرخخوشى دلهم ش فشلزةم يش لألاوىشش 
 فشلألوض.شولجا:شمرىشم مدشخدوجشرروشلز ض و شلزةلج داتش ُشد ؿشفوؽشلزخ زـشلإلةبلمُش لىشلز ض ورافش

ششششش      .44ـجشص9553جش1طشجشلزذر فشلزكاو اتجشمارختشكهوليشلزفوؽج3لألا خاتش لزممل ااتشخميوجشجػ

ش.439ررظوشمخجـشلزميطل  وشلز لود شخ زخ  جشصشش 
كاو تشلزو مُش يطلنشاطلؽش لىشكا وؼشلألولخاةؾشمارلطتشمخا ش ر يوشكاو اتشر وخات.شولجا:شةخ دشم هوجش

 .7ـجشص1977لزاكؼشلزرواُجلزجا كشلزمواك شزلاربشلزج مخاتجشلزل هو جش
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 األشجار رسوم (ب)

شلألفػػج وش ػػُشكاو ػػتشلزةػػج جادشلزارداػػتش رػِّذػػػيه،وشر ا رػػ جشاخريػػوشلة ةػػُش رخػػددوشوةػػـ 
(جش ر ا رػػ جشراػػوىشلةػػرادما شلزذرػػ فشاذ ليػػؿشخػػافشلزكاػػ وؼش79ج55ج5 و ػػُشلزكاو ػػتش)ز  ػػ

ش(ر17لزرخ رات.ش)ز  ت
شلألفج وشلزرُشلةرادما ش لزذرػ فشلزارػد جشلألفػج وشلزطخاخاػتشلزم جػ د ش زخؿشمفشوةـ 
ش(19)فػػػاؿشوش،لوشلأل ولؽشلزاراذػػػتش لزملرذػػػت. ػػُشلزخا ػػػتشلزمغ زاػػػتشلزارداػػػتش هػػػُشرلػػؾشلألفػػػج 

ش(ش94جش91جش87جش55 و)ز  
شلزراؿش (ش جماشلزذر فشخافشلز لدخاتش لزر ػ اوشلالورذ عخ ةل و)ف هلتشلزام ش جدر شوةـ 

شلزرااؿش لىشلزةج د ش(شر87ج87)ز  تششش(95)فاؿش. ىشررذا،شوةـ 
 رػِّذػيه،وشدواخػتشش(ج91)فاؿام شكِّاوه َػوشلزةج جادشلزارداتشخكاو تشفجو شلزةو شلزخرم رات

ش(ش73ج79ج65ج69ج17رج5 و ا ر شروةـشخفاؿشم  وش فشلزطخاخت.ش)ز  رمفشلزطخاختش ش
 النباتية واألوراق األزىار رسوم (ج)

شلألكهػػػػ وش لأل ولؽشلزرخ راػػػػتشلزمةػػػػرادمتش ػػػػُشكاو ػػػػتشلزةػػػػج دشلزمغػػػػػ زُش رخػػػػددوشوةػػػػـ 
لزارد ج  ةػػػرادـشلزذرػػػ فشخارػػػو شلألكهػػػ وش لأل ولؽشلزرخ راػػػتشمرخػػػدد شلزخػػػربلوش)ربلراػػػتش ام ةػػػاتش

ش(ش93جش99جش14جش13بجش-ر19جش15 وز  )جش(99)فاؿشلزخربلو(ش
 لزػ ودشخمارلػؼشرر ل ػاجش اػ،زؾششام شظاوشزػدار ش ػُشكاو ػتشلزةػج دشكهػو شلزةػرخؿشلزخػو 
شج53رج3)ز  ػػػػػػػػ وجش(93)فػػػػػػػػاؿلألكهػػػػػػػػ وش،لوشلزل ل ػػػػػػػػدشلزابةػػػػػػػػاتش كهػػػػػػػػو شلزلػػػػػػػػ ر شلزيارات

شج48ج47ج45ج43ج41ج97ج6 وز  ػػػػ)ش.1 لأل ولؽش لزذػػػػو عشلزرخ راػػػػتشلزمفػػػػجو ش(79ج66ج61
ش(145ج135ج74ج66ج69ج57

َموشلز ودتشلزوم اػتشخبفػا زا شلزمارلذػتش ػُشكاػ وؼش لزةػج جادش مراػ شلز ودػتشام شلةرػِّاده
ج ررماػكشلز ودػتشلزوم اػتش(94)فػاؿلزوم اتشلزمةررتش لز ودتشلزوم اتشلزمةػررتش،لوشلزرخواف و

خيذتش  متشخبفشط زا شراخوشمفش وضػا ش مدخخػتشمػفشر بلهػ شرفػخاش ػىشفػالا شفػاؿشلزػومنش
 ددشرا فشمةررتش)،لوشرخواف و(شمفشلزجػ رخافشر شمةػررتشمػفشج رػبش ل ػدش رةػمىش ػىشهػ،هش

                                                           
شلزل ر ش-1 ش  ِّو وشلةرادموشركه و شلزذر فشلزميو شلزلداـ شلةرادما  ش لد شلزخي وج شرددـ شمر، شلزمفجو   لزكاو ت

شلزكاو تش خوشلزر واخجشروجمت:شخدوشلزو   ُجشمارختشمدخ زُجش ش ُشلزذفشلآلف و .شولجا:ش .ج.شر دكزُج راض ج
 .8ص
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جش15جش9رجش7 وز  ػػ)ارذػػىشهػػ،هشلزرخوافػػ وشرم مػػ .شششلز  زػػتشلأل ولؽشريػػؼشلزمةػػررتش دػػدشر
ش(ش16جش15جش14جش19

 رجػػػدشوةػػػـشزكهػػػو شش ػػػىشمول ػػػؿشمارلذػػػتشمػػػفشلزرمػػػ جشامػػػ شلخػػػدعشلزذرػػػ فش ػػػُشوةػػػـشكهػػػو شلزر زاػػػب
 كهػو ش(ش66جش53جش45جش49جش36 وز  ػ)ش(95)فػاؿششلزر زابشدخؿشرذرنشلزكهو ش خخدشرذر اػ 

رجش6رجش3 وز  ػػ)جش(96 اػػ شرذػػ،وش لػػىشةػػج جادشلزيػػبل شلزمغ زاػػتشلزارداػػتش)فػػاؿشلزرةػػواف
 م زخػػ شم ا رػػوشررذػػ،ش ةػػطشكاػػ وؼشرخ راػػتشمردلالػػتش ػػىشةػػ  تشش كهػػو شاػػؼشلزةػػخا(ش65جش69

ش.(57ج54ج53ج45ج39ج36رج99ج95ج15رج3 وز  ).شلزةج د 
خفػػػػاؿشم ػػػػ وشرةػػػػخا جش مػػػػ شظاػػػػووش لاػػػػاش ػػػػُشلزذػػػػفشش1 لةػػػػرادـشكهػػػػو شلزبلزػػػػتشلزخرم راػػػػت

امػػػػ شكاو ػػػػوشلزةػػػػج جادشخرمػػػػ وش خػػػػ دشلزفػػػػم شخب جػػػػ ـشمارلذػػػػتشش(53جش59رػػػػ ز  )لزخرمػػػػ رُ
ش(16)فػاؿشام ش جدوشلزكاو ػتشلزكاو ػتشخػب ولؽشرخ راػتشز كاػتشلزفػاؿش(64جش63جش61 وز  )
شلألكهػػ وش لػػىشلزةػػج دشلزمغػػ زُشلزارػػد شوةػػش(66ج59رػػ ز  ) كهػػو ششـ  زخػػؿشمػػفشرفػػاوشوةػػـ 

جش(98)فػػػػػاؿشامػػػػػ شرذػػػػػ،وشكهػػػػػو ش ػػػػػ دشلزيػػػػػلابش(97فػػػػػاؿش)لزافػػػػػا ششخبفػػػػػا ؿشمرخػػػػػدد ش.
خارػػو ش ػػىشةػػ  تشلزةػػج جادش م زخػػ شمػػ شا رػػوشررذػػ،شش(54جش51جش48جش36شرج99ج15 وز  ػػ)

شا  د شكاو اتشضمفش  دلوشرخ راتشراوى.شش
شركهػ وشلزاوفػ ؼش ركهػ و شام ش جدوشخارو ش ىشكا وؼشلزةػج دشم ضػ عشلزدولةػتشوةػـ 

ش  خ وشلزومػ فجش(ش56ج54ج44ج96ج16ج15ج11ج3ج9بج1)ز   وش(35ج99فاؿ)شلزلورذؿ
شرِّذػػػ،شخطوالػػػتشمخلػػػد ش مرولاخػػػت.ش دػػػدشظاػػػووشخبفػػػا ؿشمرخػػػدد ش جػػػ يشخخضػػػا شخةػػػاطش خخضػػػا 

شششش(33جش96جش91جش95جش16جش15رجش14جش9بجش8ش وز  )
شلزكهػػ وش لأل ولؽشلزرخ راػػتشهػػُش واػػتشلألميػػ فش لزرخ راػػتشلزرػػُش زخػؿشرهػػـشمػػ شاماػػكشوةػػـ 

ررخوشمرا شر ولؽشلألفج وش ا شج يوشلألمي فش لزذو عشلزرخ راتشمرف خاتش مردلالتش رِّذ،وش
خ لدخاػػتش ػػىشاراػػوشمػػفشلأل اػػ فش م ػػ و ش ػػفشلزطخاخػػتش،لوشطػػ خاشهردةػػىش ػػىشر اػػ فشراػػوىش

جش8جش7)ز  ػػ وش(39ج31فػػاؿ)ش.9 ا رػػوشلأل ولؽشروةػػـشطخاخاػػتش،لوش ػػو ؽشخ لدخاػػتشفػػداد 
ش(ش54جش59جش41جش37جش36جش99جش19جش18جش9

                                                           
ـ(.شولجا:ش15هػ/ش9ف)شرخوؼشكهو شلزبلزتشخإةـشفل  ؽشلزرخم فش ددش جدوش ُشكا وؼشلزذر فشلزروااتشمر،شلزلوشش-1

 .17ةخ دشم هوجشلزاكؼشلزرواُجشص

ـجشصشصش1989 خدشلزخكاكش مادجشيبل شلزخخاد جشر مدشد ةـجشلزذر فشلزكاو اتشلزخوخاتشلإلةبلماتجشخغدلدجشش-9
 .9جش8
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ام ش جدر ش ُشكا وؼشلزةج دشكاو تشااكلفشلزير خوشلزرُشروجاشخبي زا شىزػىشلزذرػ فش
ش.1لزخولداتشلزلدامتجش ا ش جدوش ُشلزذفشلآلف و جشرـشظاووش ُشكا وؼشديوشلزمفرى

ؼشااػكلفش ددشلةرادما شلزذر فشلزارد ش رخدعش ُشوةما ش لىشلزةػج جادش جػ يوشكاػ وش
لزيػػػػر خوش لػػػػىشلزةػػػػج دشلزمغػػػػ زُشمرفػػػػخختشخػػػػ زو  شلإلاولراػػػػتشلز ل ػػػػد شمػػػػفشلزد زػػػػتشلزيػػػػذ ات.ش

ش(48ز  ت)
شلزمػول  شلزراالاػتش لريػ ؼشلزمػول  شلزراالاػتجش رخوافػ وش ام شكاو ػوشلزةػج جادشخوةػـ 

ش(ش17جش16جش9جش7شز  ت)ش.لزخربش،لوشلزر  اوشلزفداد
د ولجشمام جش ُشكاو ػتشلزةػج دشلزمغػ زُشلزارػد جش امافشلزل ؿشخبفشلزكا وؼشلزرخ راتشزا ش

 دػػدشلررفػػووشلزكاػػ وؼشلزرخ راػػتش ػػُشاػػؿشلزطوكلزةػػ زؼش،اوهػػ ش ػػىشلزدولةػػتشلز يػػذاتشزلةػػج دش
ش(136ج135ج195ج199ج111ج158ج87ج89ج69ج68ج59ج56ز   و)شلزمغ زُشلزارد .

 ددشرجنشلزذر فش ىشلزجماشخافشلزكا وؼشلزرخ راتشمػاشخخضػا ش خػافشلزخر يػوشلزكاو اػتش
شلألاوىشلزمرذ، ش لىشلزةج دشلزمغ زىشلزاردى.ش

شامػػػػ شرعاػػػػدش لػػػػىشرفشلزكاػػػػ وؼشلزرخ راػػػػتشلزمرذػػػػ،هش لػػػػىشلزةػػػػج دشلزمغػػػػ زىشلزارػػػػدىشهػػػػىش
شلزةػػػػػج دش ػػػػػُشريػػػػػ  اوشلزمدوةػػػػػتشلزمغ زاػػػػػتشلزا شرداػػػػػتشرذػػػػػ شلزكاػػػػػ وؼشلزمرذػػػػػ،هش لػػػػػىشوةػػػػػـ 

جش147رجش144ز  ػػ و)ش لراػػ ش م ضػػ   را شلزكاو اػػت.مػػفش اػػ شلزخر يػػوش ااذاػػتشررذاػػ،ه ش رز
ش(ش959جش175جش168جش158جش149
       المحاريب بأشكال الزخرفة -2

 لػػدشفػػ عشلةػػرادلـشلزم  واػػبش ػػُشكاو ػػتشةػػج جادشلزيػػبل ش ريػػخنشةػػمتشمماػػك شزةػػج دش
جش33شؿ فار)شلزم ولبشرفا ؿش ل دشمارلذت.لزيبل جش لةرادـشلزذر فشلزمغ زُشلزارد شزوةـش

ش(45شج39جش38جش37جش36جش35جش34
ش(ش89جش74جش58 وز  )شوةـشلزم ولبشلزخلدشريؼشدل و .  ةرادـشز

                                                           
ش-1 شلزل هو جشش شج مخت شلآلدلبج شالات شمجلت شلألم  ج شلزطولك ش ُ شلألاف بشلزمكاو ت شخخر لف شمل ؿ شلزف  خُج  واد

 .65ـجشصش1959جش14لدشلزمج

و وشه،هشلزخر يوشلزكاو اتش ُشلزذفشلزاالرةرُشلزلداـ.ش  
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ششش(83ز  ػػت) لزخلػػدشلزمراةػػوش لزخلػػدشلزمػػدخبشش(66جش65جش65 وز  ػػ) لزخلػػدشلزمذيػػص
شر شخوةػػـش ػػو عشرخ راػػتشمرفػػ خات.ش ا رػػوش لػػ دشلزم  واػػبشررذػػ،شخوةػػـشاطػػ طشهردةػػاتشمجػػود 

ام شرجدش ل دش د  ش و شمدخختشرا فشفاؿششج(84جش75جش67جش64جش63جش61جش58 وز  )
ش(76ز  ا)شلزم ولبش ىشةج جادشلزيبل .

اػػ وؼشرخ راػػتشامػػ ش مػػدشلزذرػػ فش لػػىشكاو ػػتشجػػ رخُشا فػػرُشلزخلػػدش روضػػاتشلزم ػػولبشخكش
ش(89جش79جش74جش69شج68جش67جش66جش65جش63جش69جش61 وز  ش)ش.مرف خاتش مردلالت

 دػدشروراػكش لػػ دشلزم  واػبش لػػىشر مػد شمػػفشكاػ وؼشرخ راػتشمرػػؿشوةػـشجػػكيشمػفشفػػجو ش
(جش79ج75ج69ج68ج65)ز   وشـ(18لزةو شلزم  و )الةام ش ىشةج جادشافماوش ىشلزلوفش

ش)اراػػ فشمػػفشد  ػػد ش خػػدفش رػػ ج(ش دػػدشرباػػ،شلأل مػػد شفػػاؿشريػػؼشىةػػط لرىشر شفػػاؿشدل ػػوى
 دػػدشاخخػػوشلزذرػػ فشر ا رػػ ش ػػفشوةػػـشر مػػد شلزم  واػػبشخوةػػـشرفػػوطتشط زاػػتشش(89جش79)ز  رػػ 

  ىشرملبشلأل ا فشرجدش لدشلزم ولبش ػىشةػج جادششج(78)ز  اشمكاو تشخرل طشماوشمرم ةت
 رِّكاػػػوؼشرلطػػػػتشىزرلػػػ يش لػػػػدشلزم ػػػػولبششلزيػػػبل شاريػػػػؿشمخ فػػػو شخ إلطػػػػ وشلزػػػدلالىشزلةػػػػج د 

جشامػ شكارػوش(67شج66جش65جش64جش63جش69ش)ز  ػ وشخ إلط وشلزػدلالىشخكهو لزلػ ر شملل خػت
ش ل دشلزم  وابشمفشر لىشر ا ر شخوةـشكهو شلزل ر شر شوةػـش ودػتشرخ راػتش،لوشد  ػد شابةػات.

شششش(71جش69جش64جش69جش61جش59)ز   و
رػػدزىشمػػفشخخػػضشم  واػػبشةػػج جادشلزيػػبل شوةػػـشمفػػا  لوش دػػدشرخػػددوشرفػػا زا شرامػػ ش

 رباػػػ،شفػػػاؿشخػػػػدفشاػػػو ىشاوراػػػكش لػػػػىشرش(65)ز  ػػػػاش رجػػػده شرباػػػ،شفػػػػاؿشدرػػػداؿشماو طػػػى
شلزمفػػا  ش ػػىشكاو ػػتشلزةػػج جادشزػػاشومكاػػتش دالزػػتششج(81)ز  ػػاد  د   الشفػػؾشرفشررذاػػ،شوةػػـ 

 لضػػػ تش اػػػ شىورخطػػػوشلزمفػػػا  شخ ظاذػػػتشةػػػج د شلزيػػػبل ش هػػػىشىد مػػػتشلزيػػػبل ش لزرلػػػوبش ش
شلزمفػػا  شاييػػوش ةػػخ  راش رخػػ زىج مفشرػػـشاماػػفشلزلػػ ؿشرفشةػػج جادشلزيػػبل ش،لوشوةػػـ 

 ش ػػىشلزمةػػ جدشر شدلاػػؿشلزخاػػ وش جػػ يوشكاػػ وؼشلزةػػج د ش،لوشىورخػػ طش راػػؽشلزيػػلتشزليػػبل
 خ ظاذرا .

ام ش جدوشةج جادشيػبل شرراػ فشمػفشوةػـشم ػولخافشر شربلرػتشم  واػبشمرجػ  و ش هػ،لش
ش(81شج85جش79جش78ش وز  ش))ةج جادشلزيؼ(.ششاِّطلؽش لااشلةـشلزر عشمفشلزةج د

امػػ شرفػػ خاوشكاػػ وؼشلزم  واػػبشلزرػػُشكاو ػػوشةػػج جادشلزيػػبل شلزمغ زاػػتشلزارداػػتشمػػاش
شكا وؼش

شةج دشلزيبل شخمدوة ش(191از  ش)تشلزري اوشلزمغ زاتشلزاردات.لزم  وابش ُشوةـ 
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 الحيوانية الزخارف -3

رػػبروشلزذرػػ فشلزمغػػ زُشلزارػػد شخ ز ا لرػػ وشلزم جػػ د ش ػػُشلزخا ػػتشلزارداػػتجش اماررػػ شرلةػػاـش
شلزكا وؼشلز ا لراتشلزرُشظاووش لىشلزةج دشلزمغ زُشلزارد شىزىشدةماف:

 واقعية حيوانات رسوم (أ)

ش ا لرػػػ وش لدخاػػػتشا أل اػػ ؿ جش86 وز  ػػػ)ش(41)فػػػاؿش اػػ شكاو ػػػوشلزةػػػج جادشخوةػػـ 
ش(99ج98ج96ج95ج95ج88بج86رج86 وز  ػػػػ)ش لزراػػػػولفش لزغػػػػكالف(ش93ج99ج91ج89ج88

شج98شج97جش96ج95جش91جش88جش87جش86 وز  ػػ)ش لز ا لرػػ وشلزمذروةػػتش لزرمػػ و لألةػػ دش
 لزم فػػاتش لألخلػػ وش ماوهػػ شمػػفشلز ا لرػػ وشلزرػػُشلررفػػووش ػػُشريػػ  اوشش اػػبلبشلزيػػادشجر(99

شلزمدوةتشلزمغ زاتشلزارداتش لزمدوةتشلزيذ اتشلأل زىش لزر رات.
شلز ا لرػػ وش اػػ شجػػ يوش خػػؿش رضػػذىشلزذرػػ فشمكاػػدلجشمػػفشلز لدخاػػتش لز واػػتش لػػىشوةػػـ 

جش88جش87بجش-ر86 وز  ػػػ)(ش45:ش49مػػػفش)رفػػػا ؿلز ا لرػػػ وشرخػػػد ش ػػػُش ضػػػخاتش واػػػت.ش
ش(ش98جش96جش95جش93جش95جش89

شلز ا لرػػ وش ػػُشرملػػبشلأل اػػ فش ةػػطش فػػ  شش رخ رػػ وش مرػػ ظوش امػػ شرذػػ،شلزذرػػ فشوةػػـ 
شلزااػػػػػػ ؿم خػػػػػػ وشطخاخاػػػػػػتشز  ػػػػػػتشش لزرػػػػػػُشامرطااػػػػػػ شر شلأل اػػػػػػ ؿششجامػػػػػػ شظاػػػػػػوشزػػػػػػدار شوةػػػػػػـ 

ش(86ج88ج89ج91ج99ج93 وز  ش)ش(47جش46)رفا ؿلزذوة ف.
 1خرافيةال األشكال رسوم (ب)

شلألفا ؿشلزاول اتش ُشكا وؼشلزةج جادشلزمغ زاػتشلزارداػتجش زخػؿشمػفشرهػـش  جدوشوةـ 
 وةػػػـشلزخرلػػػ يششج(914ج88رػػػ ز  )ش(48)فػػػاؿهػػػ،هشلألفػػػا ؿشلزاول اػػػتشوةػػػـشلزررػػػافشلزيػػػارُش

                                                           
شلأل ا ؿشظاووش ُشلزذفشلإلةبلمىشخإاولفشدخؿشلزذفشلزمغ زُشلزارد جشمر ؿششدطختشمفشش  لزجداوشخ ز،اوشرفشوةـ 

ش الافشمرل خلافش لا شاولة فش ا شكاو وشخوةـ شىدلاـ شةو جشمرملت.شرةاجشلز واوشررةبشىزىشىاولفشالشةام  ام 
 .981ـجشصش1998ولجا:شش ةرُشر ايوجشلآلر وشلإلةبلماتجشمارختشكهوليشلزفوؽجش

شلزغكالفش ُشلزذفشلزة ة رُشلزلداـشمر،ش)ؽشش  (شلزمابلد .6جش5 جدوشوةـ 

شلز   شش لز ا لر وشلزمذروةتشمر،شلزخادشلزو م رُش لزخاكرطُ.ش   جدوشوةـ 

ز ض ورافشلزة ةراتش لزخاكرطات.شولجا:شروا شم م دجشلزخر يوشلز ا لراتشر راؽش ز ا لر وشلزاول اتش ُش ر فشل جدرش
شرلداـش مولجخت:ش شلزذرنشلإلةبلمُش رىشرا اتشلزخيوشلزذ طمُج  ر ياؼش لىشلزرةاجشلإلةبلمُش ُشميوشمر،

 .38ـجشصش1998 خدشلزةبلـشلزفواؼجشلزاا تشلزميواتشلزخ متشزلار بجش

شلزا  ر وشلز ش-1 اتش لز ا لر وش لزطا وشلزاول اتشرو اخ جشاخاولجشمفشلزذر فشلزمةلـجش ددشلةرادموشام شالدوشوةـ 
ه،هشلزخر يوش ُشلزذر فشلزة خلتش زافشلزذر فشلزمةلـشط َّوشلةرادلما شد فشلزرظوشىزىشمدز زا شر شمخر ه ش ُش

ش شلزخرل ي ششةاموغ شخخر لف شمل ؿ شج شومض ف ش ةاف شميطذى ش ةاف شولجا: شج يوشمرا . شلزرُ شلزذفشلزذر ف ُ 
 .946صششـج1995مطخختشج مختشلزل هو ش لزار بشلزج مخىجلإلةبلمُشجشمجلتشالاتشلآلر وجشلزخددشلزة د ج
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 ددشاخخوشلزذر فش فشلزر  اوشخوةـشا  فش لالىشمرؿشلألةدش زافشخطوالتششج(914ج86ر ز  )
 دػػدشرجػػػنشلزذرػػػ فشلزمغػػػ زُشلزارػػػد ش ػػػُشش.(96)ز  ػػػاش(49)فػػػاؿشم ػػ و شخخاػػػد ش ػػػفشلزطخاخػػػت

شه،هشلألفا ؿشدلاؿشمر ظوشري اواتشاا زاتش رىشرخد شلزةػج د ش ابراػ شرػو  ش ر ظاؼشوةـ 
شتشمفشلألدبشلزارد شلزلداـ.دي

شلز ا لر وشة ليشا روش لدخاتشر شلألفا ؿشلزاا زاتشمبا ، شمفش  امافشلزل ؿشخبفشوةـ 
 مدوةػػتشلزريػػ اوشلزيػػذ اتشلإلاولراػػتشممػػ شش(914)ز  ػػتشمدوةػػتشلزريػػ اوشلزمغ زاػػتشلزارداػػت

ش كا وؼشلزةج دشلزارد شو رل جشكاو ا جش 1رضذىش لىشوةـ 
 

 الطيور رسوم -4

مرػػ ظوشلزطاػػ وشلزموةػػ متش لػػىشلزةػػج دشلزمغػػ زُشلزارػػد جش اػػ شوةػػـشلزذرػػ فشرخػػددوش
شطاػ وش لزطا وشلزم جػ د ش ػُشلزخا ػتشلزارداػتشلزم لاػتش ػُشر ضػ عشمارلذػتجش ب ا رػ جشرجػدشوةػـ 
م للتش ابرا شرطاوش ُش ض يش لةاششز  ػتشجش ر ا رػ جشراػوىشرجػدشطاػ وشرلػؼش لػىشرميػ فش

ش(16)فػػػاؿشمرلطػػػاشلزرظاػػػوش ابراػػػ شرغػػػودش ػػػُش لدخاػػػت.لألفػػػج وش لزذػػػو عشلزرخ راػػػتش ػػػُشىخػػػدلعش
ش(153رجش94جش94جش93ج87 وز  )

امػػػ شرجػػػنشلزذرػػػ فش ػػػُشوةػػػـشلزطػػػ    شخبفػػػا ؿش لدخاػػػتش م ػػػ و شخخػػػضشلزفػػػحشر ا رػػػ ج.ششش
ش(94ز  ت)

شلز ش(153شز  تش)خطش لأل كشلزرُشرةخنش ُشلزم ي.ش لةرادـشلزذر فشلزارد شراض جشوةـ 
 لزجػػػػداوشخ زػػػػ،اوشرفشلزذرػػػػ فشلزمغػػػػ زُشلزارػػػػد شزػػػػـشاارػػػػؼشخوةػػػػـشلزطاػػػػ وش ػػػػُشكاػػػػ وؼش

ش ةػج جادشلزلزةج جادش،لوشلزمر ظوشلزري اواتش  ةبشخػؿش جػدوشكاػ وؼشلزطاػ وش ػُشوةػـ 
شطاػػػػ وش ػػػػُشةػػػػ  تش،لوشكاػػػػ وؼشلزم  واػػػػب لزةػػػػج جادش،لوشكاػػػػ وؼشجش زخػػػػؿش جػػػػ دشوةػػػػـ 

ذ ىش رِّلػؿشمرػاشىزػىشلزةػج دشلزمغػ زىش)رةذؿش لدشلزم ولب(ش ِّوؼش ىشلزةج دشلزيػشلزم  واب
ش(66ز  ت)شش(16)فاؿلزاردى.

2اآلدمية الرسوم -5
 

شلألفػػػا صشمػػػفشوجػػػ ؿش رةػػػ يش ػػػُشكاػػػ وؼشلزةػػػج دش شلآلدماػػػتش وةػػػـ  رخػػػددوشلزوةػػػـ 
لزمغ زُشلزارد جشام شرخددوشر ض عشلألفا صش لػىشلزةػج د ش ب ا رػ جشرجػدهـش ػُش ضػخاتش

                                                           
شزلمكادشلرظو:ش-1

J.V.S.Wilkinson, Indian Art “Indian painting” faber and faber limited, London.s.d. 
شآدماتشدخؿشلإلةبلـش-9 مر،شلز ض ولوشلزلدامتش  ُشلزج هلاتجش لدشج يشش جدوش  د شركاافشلزرا بش لزذِّوششخوةـ 

شفخوشرموعشلزلا :
شرمفُشرجوش ولير ش ؿشجشر شاوجوشرورد شرا خ جش لااشري  اوشوج ؿجششاوجوشخا  شمِّوجَّ ش،اؿشموطه ش لىشرروار 

 .45ـجشصش9556ررظو:شر مدشرام وجشلزري اوش ردشلزخوبجشلزاا تشلزميواتشلزخ متشزلار بجشمارختشلألةو جش
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مرخ ارػػتش ر ا رػػ جشاجلةػػ فشجلةػػتشمةػػر اتشر شجلةػػتش واػػتش ر ا رػػ جشراػػوىشالذػػ فش ػػُشر ضػػ عش
ش(153ج93ج99ج91ج89رج86ز   وش)شش(55جش47جش46جش41)رفا ؿش.ربلراتشلألوخ ع

 دػدششلزم لاػتمػبا ، شمػفشلزخا ػتشهرداػتش ددشج يوشلزة فش لز جػ هشلآلدماػتش،لوشةػ رتش
رِّذ،وشمفشدخؿش ىشري  اوشلزمدوةتشلزمغ زاتشلزارداتجش اػ شلز جػ هشلزط زاػتش لألرػؼشلزمدخخػتش

ش(89ج93ج153 وز  ش) لزخفو ش،لوشلزل فشلزامو شر شلزل فشلألخاضشلزم  ؿشزل مو .ش
ام شرجنشلزذر فشلزمغ زُشلزارد ش ػُشىخػولكشلألفػا صشلزمامػتشلزمرذػ، ش لػىشلزةػج جادش

 ضػػ عشلزكاو ػػُشزلةػػج د شامػػ شل رػػدر ش،زػػؾش ػػُشلزريػػ  اوجش اػػ فشاذخػػؿشاخػػعو شىهرمػػ ـش ػػُشلزم
جش89جش88 وز  )شششش(55)فاؿ،زؾش فشطواؽشوةـشه زتش  ؿشور شلزفاصشلزمولدشىخولكهش

ر وةػػماشخجلةػػتشمخارػػتش  ضػػخاتشمخارػػتشرارلػػؼش ػػفشخػػ دُشلألفػػا صش ػػُشش(153جش99جش91
شر(86ز  تش)لزم ض عشلزكاو ُ.ش

رػُشاورػداا شلألفػا صشلزموةػ مافش ػُشكاػ وؼشلزةػج د شام شرخددوشرمطاتشلزوع  شلز
ش(93جش91جش89جش86 وز  )لز ل د ش رجدشلزخم  ـشمرخدد شلزطا وش لزطوط وش لزللرة  .ش

امػػػ شرر  ػػػوشرفػػػا ؿشلزراػػػ بش لزمرةػػػ ج وشلزرػػػُشاودرااػػػ شلألفػػػا صشلزموةػػػ مافش ػػػُش
 هردةػاتشددالػتشكا وؼشلزةػج دشلزمغػ زُشلزارػد ش جػ يوشمكوافػتش مكاو ػتشخكاػ وؼشرخ راػتش

شلأل فػػ تشلزرػػىشررةػػدؿش لػػىشممػػ شار ةػػبشلزطػػ خاشلزكاو ػػُشزلةػػج جاد .شز  ػػتجش اػػ،زؾشوةػػـ 
ش  ؿشايوه.ش ش(153جش91شرج86 وز  ش)لزاراذافشر شارمرطؽشخا شلزفاصشلزموةـ 

ام شظاوشزدار شوةـشزوع  شآدماتشم  و ش ةطش و عشرخ راتجش وةـشزذو عشرخ راتشررراىش
) هػػػػػػ،لشلزطػػػػػػولكشمػػػػػػفشلزةػػػػػػج جادشاةػػػػػػمىشخطػػػػػػولكشلزػػػػػػ لؽش لؽ(.ششخػػػػػػو ع شآدماػػػػػػتش  ا لراػػػػػػت

ش(155ج151ج159 وز  )
         التصويرية المناظر -6

شلزةػج دش ػُشريػ  اوشلزمدوةػتشلزمغ زاػتش زـشاارػؼشلزذرػ فشلزمغػ زُشلزارػد شخررذاػ،شوةػـ 
لزارداػػػتش لزمػػػدلو شلزم لاػػػتشخػػػؿشرخػػػافشمػػػفشاػػػبلؿشلزدولةػػػتشرفشهرػػػ ؾشةػػػج جادشمغ زاػػػتشهرداػػػتش

ديػػػصش مرػػػ ظوشريػػػ اواتش جػػػدوشخ زذخػػػؿش ػػػُشريػػػ  اوشلزمدوةػػػتشلزمغ زاػػػتشلزارداػػػتشر اػػػُش
ش لزمدلو شلزم لاتشلزر خختشزا .

                                                           
وع  ش را بشمرخددشلألفا ؿش لألر لعش مرا شم شه شم و  شمفش ُشكا وؼشلزةج دشلزمغ زُشلزارد شرمطاتششرجدش

شلزوة زتش شرذ  شمف شلزا م  شررظو:لزذيؿ شلزرذياؿ شمف شزمكاد ش ل د. شه ربراو شم  ش مرا  شلزاردات شلزم لات لزخا ت
 )لزربراولوشلزذراتش لىشلزةج دشلزمغ زُشلزارد (.
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 مرػػ ظوشإلرلضػػ ضشش رجػػدشخخػػضشلزةػػج جادشوةػػـش لااػػ شمرػػ ظوشيػػادش دػػرصشز  ػػتج
ش(98ج97ج96 وز  )ش(51ج48)رفا ؿشلز ا لر وشلزمذروةتشا ألة دش لزرم وش لىشلزغكالف.

ام ش جدر شمرػ ظوشزػو بلوشلزيػادشلزا يػتشخػ ألموليش ااػؼشاػ فشخيػ خراـش ػددلجشمػفش
 زخػػؿشاػػؿشهػػ،هشلزمرػػ ظوشمػػبا ، شمػػفشماط طػػ وشش(99جش91جش88جش86 وز  ػػش)لزاػػ دمافش

ششخ خوشر ماشش شراخوشر ماششلزة زؼش،اوهـش ُشلزدولةتشلز يذات.
جادشلزمغ زاػػتشامػػ ش جػػدوشمرػػ ظوشزلطػػوبش لزفػػولبشمرذػػ، شخ زا مػػؿش لػػىشةػػ  تشلزةػػج 

ػػػػَدشلزذرػػػ فشمرظػػػولجشششر(86ز  ػػػتش)لزارداػػػتش رػػػىشخػػػدوش ابراػػػ شيػػػذ تشمػػػفشماطػػػ طش جامػػػ شَجةَّ
ش(153ز  تش)شش(55)فاؿزؤلماو شلزرُش دذوش ُشف ؽشرررظوشك جا شلزخ  دشخخدش رو شما ب.ش

 زـشالؼشلألموش ردشه،لشلز دشخؿشخوعشلزذر فش ُشررذا،شلزالذا وشلزمخم واتش ُشكاػ وؼش
زاضػػذُشلز لدخاػػتش لػػىشلزمرظػػوشلزريػػ او جش ا رػػوشررذػػ،ش ػػُشر لػػىشةػػ  تشلزةػػج د شلزةػػج جادش

رفػػا ؿش مػػ  وش ديػػ وشهرداػػتش جػػدوش ػػُشلزخا ػػتشلزم لاػػتش اػػ،زؾشلألخػػولجشلزدل واػػتش لزريػػؼش
ش(86ز  تش)دل واتشلزرىشررا فشمفشط خلافشر شرارو.شش

ش امػػ ش خػػوشلزذرػػ فشلزارػػد ش ػػفشلزخ اػػولوش مػػ شاةػػخنشخاػػ شمػػفشر كشز  ػػتشجش اػػ،زؾشوةػػـ 
 ابليػػتششج(153ز  ػػتش)لزمرػػ ظوشلزطخاخاػػتشلزمػػبا ،هشخباملاػػ شمػػفشلزخا ػػتشلزم لاػػتشلزارداػػت.شش

لزل ؿشرفشلزذر فشلزمغ زىشلزاردىشرماكش ىشىضذ يشلز لدخاػتش لػىشلزمرػ ظوشلزريػ اواتشلزمرذػ،هش
تشجامػػ خوعش ػػىشوةػػـشلز اػػ لفش لزرخػػ وش  يػػؿش ػػىشهػػ،لشلزماػػدلفشزدوجػػتش لػػىشلزذرػػ فشلزرطخالاػػ

ش.1 ظامتشمفشرمراؿشلزطخاختش ري اوشلز وات
  (52)شكل  الجامات زخارف -7

رخددوشرفا ؿشلزج م وشلزرُشكاو وشلزةج دشلزمغ زُشلزارػد جش رجػدشلزج مػتشلز ةػطىش
لألوخخػػتشزلةػػج د ششز  ػػتجشامػػ شر ا رػػ جشرباػػ،شفػػابلجشدل واػػ جشمػػاش جػػ دشرجػػكليشمراػػ ش ػػُشلألواػػ فش

جش159جش155 وز  ػػػ)شراػػػ،وشلزج مػػػتشر ا رػػػ جشفػػػاؿشلزج مػػػتشلزمذييػػػتش،لوشرم راػػػتشوع  
جشامػػػػػ شكاو ػػػػػػوشلزةػػػػػػج جادشخبفػػػػػػا ؿشج مػػػػػ وشماػػػػػػوشمررظمػػػػػػتشلزفػػػػػػاؿش(113جش119جش111

ام شلةػرادـشلزذرػ فشلزارػد شلزج مػ وش،لوشلألفػا ؿشلزاردةػاتششج(115جش158جش154 وز  )
ش(119ز  تش)زموخاشر شلزمخاف.شا زج متش،لوشفاؿشل

                                                           
 .565لز ا لفش لزرخ وش ىشلزري اوشلزاردىشلإلةبلمىجد.وجصشكاىشم مدش ةفجوةـ ش-ش1
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مػػاش جػػ دشش لػػىشلزةػػج دشلزمغػػ زىشلزارػػدىشاج مػػتش ةػػطىش1 لررفػػووشرفػػا ؿشلزخا واػػ و
جش اػ شرباػ،شلزج مػتشفػاؿشدل ػو ش ةػطىشاكاو اػ ش(53)فػاؿرجكليشمراػ ش ػىشلألواػ فشلألوخخت

ششش(115جش159جش155 وز  )ش.9مفشر لىش رةذؿشفاؿش ودتشرخ راتشربلرات
كاػػػ وؼشلزج مػػػ وشلز ةػػػطىشلزرػػػُشظاػػػووش لػػػىشلزةػػػج دشلزمغػػػ زُش اماػػػفشلزلػػػ ؿشخػػػبفش

لزارػػػد شرػػػبرووشخفػػػاؿشاخاػػػوشخكاػػػ وؼشلزج مػػػ وش ػػػُشلزةػػػج دشلزيػػػذ  ش اػػػ،زؾشكاو ػػػتشجلػػػ دش
اولفش ام شخافشلزلورافش) ش.3هػ(ش19:ش15لزاربش ُشلزاردش ل 

 زػػـشاارػػؼشلزذرػػ فشلزمغػػ زُشلزارػػد شخوةػػـشلزج مػػتشلز ةػػطىش  ةػػبشخػػؿشرضػػذىش لااػػ ش
جش54)فاؿش جش ل ـشخوةـشكا وؼشرخ راتشمردلالتش مرف خاتشخدلاؿشلزج متشلز ةطىو رل جشكاو ا

شج(196ج189جر185ج169ج155ج157ج159ج111ج113ج114ج115 وز  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش)جش(55
شلزطا وش لز ا لر وشيغاو شلز جـ.   ا،زؾشوةـ 

 اليندسية الزخارف -8
شلزكاػػػ وؼشلزاردةػػػاتشلزمرذػػػ، ش لػػػىشرةػػػ  شلزخرػػػ يشلزاردةػػػىشلز ةػػػ خىجش  اػػػ شرِّرذػػػ،شرلػػػـ 

لزكاػػ وؼش  ػػؽشرر ةػػخ وش لضػػ تشر خرػػتش م ػػدد جام شرر ةػػؽشلزفػػاؿشلزاردةػػىشاػػورخطشخػػ زر لكفش
جش ددش لؽشلزذر فشلزمغ زىشلزاردىش،زؾشلزرر ةػبش4 ىشلزجماشخافشلزاط طشلزمةرلامتش لزم  لت

شلزل  ـش لىشمل اا شر خرتش ىشكا وؼشلزةج د.ش
 ػُشكاو ػتشلزةػج دشلزمغػ زُشلزارػد ش ددشرخددوشرفا ؿشلزكا وؼشلزاردةاتشلزمةرادمتش

لزمدوةػػػػتششةػػػ ليشا رػػػػوشلزةػػػػج جادشار ػػػػؼشرطخالاػػػػتشر شيػػػػ وشلزةػػػػج دشمػػػػفشاػػػػبلؿشريػػػػ  او

                                                           
ميطلنشير عشزلدالزتش لىش  د شكاو اتشمةرداو شلزفاؿشزا ش لاتشرفخاش ودتشلزفجوشمفشر بله ش راوىشمفشش-1

رةذلا جش ددشرِّخمؿشه،هشلزخا واتش لىشلز  ل طش را فشم درا شمفشلز جوشلزمدد ؽشر شلزجصشر شرِّخمؿش لىشدزؼش
شىزىش ُشلزخا واتشلألخ لبش شر  شخإاولف شىزىشخا و  شرةخت شخا وات شرطلؽش لاا  ش وخم  شلألرواتج ش ُشلزخم  و لزميذ ت

شخ زخيو شخ زخولؽ.ش
ش شلزل هو ج شلزممل ااتج شلز ر  ؽ ش ى شلزميطل  وشلزمخم وات شىخولهاـج شزالىش لى شرماف شم مد شم مد ـجش1995ولجا:

 .35جشصـ9555لإلةبلماتجشلزل هو جشج  يـشم مدشوكؽجشمخجـشميطل  وشلزخم و ش لزذر فش95ص
2
- Philip Bamborough, Treasures of Islam,s.d. p.127.  

3
- Emmy Wellesz, Akbar's Religious Thought, Reflection Moghul Painting, London, 

s.d.p. 167. 

- Omar Kheyyam, Saadi Hâfiz, Laguirland Del' Iran Poēms, Firdousi Nizami, 

Paris,s.d. p. 130. 
 .939صد.وشجش ر ا وشلزمادىجشو ل اشلزذفش ىشلزكاو تشلإلةبلماتجشمارختشلخفشةار شجش-ش4
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لزمغ زاتشلزارداتجش  ةرادـشلزذر فشلزمغ زُشلزارد شلزاط طشلزمرخوجػتش لزمةػرلامتش ػُشكاو ػتش
شرفػػػػػػا ؿشلزموخخػػػػػػ وششج(133جش199ج117 وز  ػػػػػػ)شلزةػػػػػػج د امػػػػػػ شكاػػػػػػفشلزةػػػػػػج جادشخوةػػػػػػـ 

 كِّاوه ػػػػَػوششج(133جش139جش135جش196جش195ش وز  ػػػػ) لزمةػػػػرطابلوش لألفػػػػا ؿشلزدل واػػػػتش
شرفػػػػا ؿشهردةػػػػاتشماػػػػوشمررظمػػػػتشلزفػػػػاؿش رفػػػػا ؿشرجماػػػػتشمرخػػػػدد ش لزةػػػػج جادشر ا رػػػػ جشخوةػػػػـ 

ش(131ج199جش191جش195جش117 وز  )شلألضبلع.
ام شجماشلزذر فشخافشلزكا وؼشلزرخ راػتش لزاردةػاتش ػُش دػوش ل ػدجش لػدشرِّذػ،وشلزكاػ وؼش
لزرخ راػػػػػػتشدلاػػػػػػػؿشرفػػػػػػا ؿشرجماػػػػػػػتش رفػػػػػػػا ؿشدل واػػػػػػتش رفػػػػػػػا ؿشج مػػػػػػ وشيػػػػػػػغاو شمذييػػػػػػػت.ش

ش(131جش198جش196جش195 وز  )

امػػ شلخػػدعشلزذرػػ فش ػػُشوةػػـشلزمخارػػ وشلزمرم ةػػتش رػػدشوع ةػػا ش ر يػػوشخاراػػ شكاػػ وؼش
شش(131جش195ر ز  )شرخ رات.

امػػػػ شظاػػػػوش ػػػػُشكاو ػػػػتشةػػػػ  تشلزةػػػػج جادشلزمغ زاػػػػتشلزارداػػػػتشرفػػػػا ؿشةدلةػػػػاتش رم راػػػػتش
ش(139ج133ر ز  )ش(58جش57جش56)رفا ؿشلألضبلعشر يوشخارا شرفا ؿشمخار و.ش

ش  لمرػػدوشلزكاػػ وؼشلزاردةػػاتشىزػػىشلإلطػػ ولوشلزرػػىشر ػػاطشخ زةػػج د جش لػػدشكِّاو ػػوشخوةػػـ 
رفػػػا ؿشهردةػػػاتشددالػػػتشمردلالػػػتش مرفػػػ خاتش ػػػىشرملػػػبشلأل اػػػ فشر شر يػػػوشخ لةػػػطا شكاػػػ ؼش

ش(197ج198ج199ج135 وز  ش)رخ رات.ش
ام شرج دشلزذر فشلزمغ زُشلزارػد ش ػُشىةػرادلـش خاخػ وشيػغاو شمرم ةػاش ماػوشمرم ةػاش

جش اػػػػ شكاػػػوؼشلزفػػػػواط فشلز  وةػػػػ فش ػػػ ؿشلإلطػػػػ وشلأل ةػػػػطشكاو ػػػػتش خػػػ وشلزةػػػػخ تاشرفػػػخ
ش(191جش195جش158 وز  )زلةج د شخا،هشلزكاو تش ُشرملبشلأل ا ف.ش

امػػ شظاػػوش ػػُشكاو ػػتشلزةػػج جادشلألفػػا ؿشلزاردةػػاتشلزمرل طخػػتش لزمرخ مػػد شممػػ شرضػػذىش
جش199جش198جش195جش193جش199 وز  ػػػػػ)شيػػػػػ جش ػػػػػُشلزكاو ػػػػػت. لػػػػػىشلزةػػػػػج د شط خخػػػػػ جشا 

ش(139شج131جش135
شلزةج جادشخ زري  اوشلزمغ زاتشلزارداػتشلزكاػ وؼش   جدوشزدار شراض جش ُشكا وؼشوةـ 

شمرخوجتشرفخاشم جتشلزخ و.ششششلزكجكلجاتشلزرُشررا فشمفش د شاا ط
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 زخؿشمفشرهـشلزكا وؼشلزاردةاتشلزمجود شلزرُش جدوشخي و شرلذوشلزرظوش ُشكا وؼش
ز  ػػتش اػػ شش»رفػػُ»«لزةػػ بشلزيػػارات«لزكاو ػػتشلزمخو  ػػتشخ ةػػـشلزةػػج دشلزمغػػ زُشلزارػػد ش

ش(66ج153)ز  ر  ظذا شلزذر فش ُشلزةج جادشلزرُشر اُشمرظولجشري اوا ج.
رفشكاػ وؼشلزةػ بشلزيػاراتشزػـشرظاػوش لػىشلإلطػبلؽش ػُشش زلدش،اوشخخػضشلزخػ  راف

رذؽشماشه،لشلزػور شرجش ددش1هػ(19:هػ15كا وؼشلزةج جادشىالش ُشلزةج جادشلزيذ اتش ُش)ؽ
مفشج ربشرفشلزيذ اافشهـشر ؿشمفشلخراو لشه،لشلزخريوش ُشكاو تشلزةج دشار ذتشرطخالاتش

خاػ،لش لػدش جػدوشرمػ ،جشزلةػج دشلزمغػ زُشلزارػد شر مػؿشرذػ ششلرذػود لارلػؼش ػُشرراػـشر زافش
شش(153شز  ت)لزكاو ت.ش

ىالشرفشلزذرػػػ فشش مػػػفشر  لػػػتشلزلػػػ ؿشرفشرلػػػ ؿشررػػػاشومػػػـشجمػػػ دشلزكاػػػ وؼشلزاردةػػػاتشر ا رػػػ جش
لزارد شرخدعش ُشلةرادلما ش رضذىش لاا شمكادلجشمػفشلز ا اػتش لزمو رػتش ةػخىش لػىشلزر ل ػؽش

ش لزرر مـشخارا ش خافشخ داتشكا وؼشلزةج جادشة ليشا روشرخ راتش  ا لرات.
 الخطية والزخارف الكتابات -9

ؼشلزرطخالاػتشَردَِّوش ج دشار خ وش ُشكاػ وؼشلزةػج دشلزمغػ زُشلزارػد ش  ػُشكاو ػتشلزر ػ
لزمغ زاػػتشلزارداػػتشخيػػ و ش  مػػتشمل ورػػتشخمػػ ش جػػدشمػػفشار خػػ وش لػػىشلزخمػػ  وشلزداراػػتش لزمدراػػتش

ش.لزرُشروجاشزرذ شلزذرو 
 دػػدشلةػػػرادـشلزذرػػػ فشلزمغػػػ زُشلزارػػػد شلزار خػػ وش ػػػُشكاو ػػػتشلإلطػػػ وشلزاػػػ وجُشزلةػػػج دش
 ج يوشه،هشلزار خ وشررضمفش خ ولوشد   اتشرر ل ؽشماش ظاذتشلزةج د شلزمير  تشزغػوضش

                                                           
لزخ  رت/شدلزا شةادشر  اؽشةادجش ُشوة زرا ش فشلزةج دشلإلةبلمىش ُشلزري اوشلإلاولرُ.ش 

-هػ11شوف)للز  رىشرا اتششـ(14-هػش8)دلزا شةادشر  اؽجشلزةج دشلإلةبلمُش ُشلزري اوشلإلاولرُشمفشلزلوفشش-1
شلزة بش385ـجشصش9559شلزل هو ججشدولةتشررواتش راتجشوة زتشم جةراوشجماوشمرف و ج(ـ17 ؛ لدش جدوشوةـ 

شلزاردى شلزمغ زى شلزةج د ش لى شلزيارات شلألر ض ؿش(ج153)ز  ت شلإلةبلمىشش ةج جاد شمر ؼشلزذف  ا شا رذظ
 (.15571لزة بشلزياراتشج)م ذ ظتشخودـشةجؿششخ زل هو شخجكيشمفشةج د شرر ض زاتشكاوؼشىط وه شخوةـ 

شمفشش شلزدارات شلزخم  و ش ُشكاو ت شمام ج شزخبشاطشلزرل شد ولج ش دد شلزاطج شخرج اد شلزارد شلزمةلم فش ُشخبلد لهرـ
لزدلاؿش لزا وج.شولجا:شم اةتشم م دشدل دشجشلزار خ وشلزخوخاتش لىشلآلر وشلإلةبلماتشمفشؽشلأل ؿش رىشر لاوشؽش

ش.185ـجشص1991جشار اوش1لزراضتشلزميواتجشطشهػجشمارختشش19
 ج يشمضم فشه،هشلزار خ وشا مؿشار خ وشداراتش  خ ولوشد   اتش ار خ وشر واااتش ري صشربةاةت.شولجاشر مدش

ولشخ زاردش ُش يوشرخ طو شلزمغ ؿجشوة زتشدار ولهجشماوشمرف و جشگوجبشم مدشوجبجشلزخم و شلإلةبلماتش ُشمدارتشر
 .999ـجشصش1996مجلدشلأل ؿجشج مختشلزل هو جشلز
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لزيػػبل شر شلزجلػػ  ش لااػػ شزطلػػبشلزخلػػـشر شدػػولي شلزلػػوآفجش زخػػؿشمػػفشرو عشلألمرلػػتش لػػىش،زػػؾش
لألوضش اجلػػ ش  داػػ شفػػ بشالػػورش ػػُشارػػ بش ضػػاش لػػىششيػػ و شلزةػػج د شلزرػػُش وفػػوش لػػى

 لزجػػػداوشخ زػػػ،اوشرفشلزار خػػػ وشلزمرذػػػ، ش ػػػُشكاػػػ وؼشوةػػػـشهػػػ،هششج(149ز  ػػػت)  مػػػؿشرم مػػػاش
ش.1لزةج د شج يوشمار ختشخاطشلزرةرخلاؽش خ زلغتشلزذ وةات

امػػػ شرذػػػ،وشار خػػػ وشخاػػػطشلزرلػػػ شر لػػػىشوةػػػـشم ػػػولبشةػػػج د شيػػػبل شمغػػػ زىشهرػػػدىجشش
خ ةػبشدػور شش هىشةج د ش واد شمفشر  ا ش ا شرجدشلزار ختش لىشمةػر افشريػا ش(85ز  ت)

شششؽش لزلوآفشلزمجادجشةخ  فشهللاشلزخ   
 لزجداوشخ ز،اوشرراشخخدشرغلغؿشلزربراولوشلأل وخاتشىزىشلزذفشلزمغ زُشلزارد شظاوشزػدار ش

شاػػػػتشرمػػػػ ،جشزلةػػػػج دشر مػػػػؿشفػػػػ ولوش ار خػػػػ وش  ػػػػو ؼشماػػػػوش وخاػػػػتشا ػػػػو ؼشلزلغػػػػتشلإلرجلاكش
(E-S-R) ش(خػ و ش  GIVE.THANKS.TO.GODش رخرػُشلزفػاوشزئلزػا).جش134رػ ز  ش)ش

ششش(135شجر134
 األلوان -11

زلدشلخدعشلزذر فشلزمغ زُشلزارد ش ػُشلةػرادلـشلزاطػتشلزل راػتش مػكجشلألزػ لفجشامػ شلخػدعش
ش ُشلةراولجشلألز لفشمفشلزيخغ وشلزطخاخاتشا زيخغ وشلز ا لراتش لزرخ رات.

                                                           
هػشروىشلزاطشش7ر دولجشم شرجدشرلف جشخ زاطشلزا  ُش ُشلزاردجش زم شلةرلوش اـشلزمةلمافش ُشلزاردش ُشخدلاتشؽشش-1

لزرةاُشخدرشاة دش ُشفرىشلزمج الوشلزار خ وجش ددشظاوشاطشلزرل شىزىشج ربشاطشلزرةخش ُشرل ششلزاردجشام ش
شل شرمرؿشلررفوشاطشلزرةرخلاؽش ُشلزذرو  شلزاطشمفشرلؾشلزذرو  شخا،ل شرم ،جشاراو  شخ زاردش ا ش يلوشىزار  زمغ زات

شمرراىشلزج د ش لإلخدلع.
 لزمربمؿش ُشلزرل ششلزار خاتشلزارداتشاجدشرفشلزرل فافش ُشرلؾشلزذرو شا ر لشارذ، فشلزار ختش لىشلزل   وشلز جواتش
خ زاط طشلزخ وك ش ر دولجشم شرجدشار خ وشم  و ش مخظـشلزار خ وشرذ،وش لىشلأل ج وشز   وش جواتشش ر دولجشم شررذ،ش

لجاشم مدشا ةؼشيداؽجشدولةتشلزرل ششلزخوخاتش ُشوشش»اكؼ-افب-رةاج-ةج د« لىشلزر ؼشلزرطخالاتشمفش
 .975جشصش1987ماوشمرف و جشلزل هو جششلزد زتشلزمغ زاتش ُشخبلدشلزاردش رروه شلز ض و جشوة زتشدار ولهج

شر شش شلز وؼشلأل ؿ شلةرادلـ ش زخؿ شاخاو  شخي و  شلأل وخات شلزذر ف ش لى شلزف ولوش لز و ؼشلزبلرارات ظاووشه،ه
ش شلزكاو ت شه،ه ش لى شرطلؽ ش دد شفاصشخخارا شلةـ شىزى شاومك شلأل زاف شمفششMonogramلز و اف شررا ف  هُ

شر شمار بش لزالمتش ُشمجملشgramرخرُش ل دشر شر  د ششMonoملطخافش ا شرخرُشومكشر شرخرُشفُيشموةـ 
شلزذر فش ش لى شلزمملات ش فخ و ش لزومك شلزملؾ شف و  شرجـج شلزمريؼشة زـ ش خد شررظو: شفاصشخخارا. شىزى  بلمت
ش فوفش شلز  دات شلزخلمات شلزرد   ش راتج شآر وات شدولةت شلزخل اتج شلألةو  ش  رىشرا ات ش فو شلزر ةا شلزلوف ش ُ  لزخم  و

ش.975جش953ـجشصش9559دولة وش ُشآر وشلز طفشلزخوخُجش
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لألزػػ لفش لػػىشلزةػػج دشلزمغػػ زُشلزارػػد شمر ةػػختشزلكاػػ وؼشلزرػػُشرذػػ،وش لػػىش دػػدشجػػ يوش
فشخػبز لفش لدخاػػتش لزةػج دجش غ زخػ شا رػػوشلزكاػ وؼشلزرخ راػػتش لز ا لراػتش لزمرػػ ظوشلزريػ اواتشرػِّلػػػَ َّ

شام ش جدوش ُشلزطخاخت.
 ولعل من أىم األلوان التي تميز زخارف السجاد المغولي اليندي:

اشلزمارلذتشخافشلزذ رنش لزل رـش ا شزػِّ روشةػ   وشلزةػج دشخاػ،لشخدوج رش)المون األحمر(
ش(139ج69ج61ج46ج38ج93ج4ج3ج9ز   وش)لزل فش ُشرملبشلأل ا ف.ش
لةػرادـشخارػو ش ػُشر داػدشلإلطػ ولوشلزا وجاػتش ر داػدشلأل ولؽشلزرخ راػتشش)المون األسود(

شابلبشلزيادش لز ا لر وشلزيغاو .شش ش(195جش55جش99جش6ز   و) ر ا ر جش ُشوةـ 
 ا شلةرػِّادـشلزل فشلألخاضشلزذ رنش لزل فشلألخاضشلزخ جُش ُشوةػـشش)المون األبيض(

روضػػػاتشةػػػ  تشلزةػػػج د شر ا رػػػ جشز  ػػػتش لةرػػػػِّادـشراضػػػ جش ػػػُشوةػػػـشلز واػػػدلوشمرخػػػدد شلزخػػػربلوش
ش(141جش115جش78جش96ز  ت) لزكه ولزمارلذتششش

شلزرخ راػػتشلزمرجػػ  و جش ر ا رػػ جشش)المووون األصووفر( لةرػػػِّادـش ػػُشوةػػـشلزذػػو عشلزرخ راػػتش لز ػػـك
ش(ش119ج116ج115ج99ج71ج55ج49شز   و)وةموشخاشرم وشلزلورذؿش لزاوف ؼ.ش

لةرػػػػػِّادـش ػػػػُشوةػػػػـشلأل ولؽشلزرخ راػػػػتش لألميػػػػ فشلزملرذػػػػتش لأل ولؽشش)المووووون األخ وووور(
شش(195جش65جش6جش5جش9ز   و)لزوم اتشلزمةررت.ششش

لةرػػػػػِّادـشلزلػػػػ فشلألكوؽشخدوج رػػػػاشلزمارلذػػػػتشاػػػػ ألكوؽشلزذػػػػ رنش لزلػػػػ فشش)المووووون األزرق(
لزةػػم   ش لزلػػ فشلألكوؽشلزلػػ رـجش دػػدشوِّةػػموشخػػاشلأل ولؽشلزرخ راػػتش ر ا رػػ جشلةرػػػِّادـش ػػُشرلػػ افش

ةػػػػ  تشلزةػػػػج د شالشةػػػػام ش ػػػػُشيػػػػ وشلزةػػػػج جادش ػػػػُشريػػػػ  اوشلزمدوةػػػػتشلزمغ زاػػػػتشلزارداػػػػت.ششش
ش(155جش31جش16جش15ز   و)

 اػػ شلةرػػػِّادـشلزلػػ فشلزخرػػُشخدوج رػػاشلزمارلذػػتش ػػُشوةػػـشلزغػػكالفش وةػػـشش)المووون البنووي(
لجةػػػ ـشلزرمػػػ وش لزذاػػػ دش لزرػػػُشكاو ػػػوشرجةػػػ ما شخاطػػػ طشخراػػػتشلزلػػػ فش ر ا رػػػ جشوةػػػموش ػػػ ؽش

ش(88جش87جش86 وز  )شة دليشفداد شلزلوبشمفشلزطخاخت.جةده شرل طش
شرفشلزذرػػػ فشلز  ةػػػفشر كاػػػاشمغػػػ زُشلزارػػػد شلخػػػدعش ػػػُش  لػػػىشراػػػتش ػػػ ؿشاماررػػػ شرفشرجػػػـك

لألزػػ لفشةػػ ليشا رػػوشركاػػوؼشلزةػػج دشر شوةػػموشخاػػ شلزةػػج جادش ػػُشلزريػػ  اوجش اػػ ش مػػؿش
شلزةػػػج دش ػػػُشلزريػػػ  اوشمػػػاشخلاػػػتشرجػػػكليشلزيػػػ و .ش لزذرػػػ فش لػػػىشمول ػػػ  شرر ةػػػؽشلزػػػ لفشوةػػػـ 

ش(911جش194جش193جش199جش187جش185ز   و)
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 (5)اواطت السجاد صناعة مراكز: ثانياا 
 لمرػػدلده شلزجغول ػػُشرجػػدش ااػػ شلزخداػػدشمػػفشلزمولاػػكششرظػػولجشإلرةػػ عشفػػخاشلزلػػ و شلزارداػػت

لزير  اتشلزاخوىشلزرُشلفػراووشخيػر  تش كاو ػتشلزةػج دش ماػوهشمػفشلزذرػ فشلزرطخالاػتجشامػ ش
شرخددوش وششلزوة مافش ُشخبلطشرخ طو شلزمغ ؿشخ زارد.شش

زػػىشراػػوىش ػػُشلزخيػػوشفشمدارػػتشىامػػ شردىشلررلػػ ؿشملػػوشلز اػػـش لزػػخبلطشلإلمخولطػػ و شمػػ
ىزػػػىشرخػػػددشلزمولاػػػكشلزيػػػر  اتجشامػػػ ش جػػػدر شمولاػػػكشىمخولط واػػػتش شم لاػػػتششلزمغػػػ زُشلزارػػػد 

خ زط خاشلزخ ـشلزػ، شاػوخطششلال رذ ظلارلذوشمفش ا شلألةل بشلزير  ُش لزكاو ُشزافشماش
شلزذر فشلزرطخالاتش ُشلزخيوشلزمغ زُشلزارد .

خخر يشلز وششلزذراتش ُشا  تشلر ػ يشفػخاشلزلػ و شلزارداػتش ددشفغؼشرخ طو شلزمغ ؿشخ زاردش
خػػؿش يػػؿشلألمػػوشىزػػىش ػػدشىفػػول اـش لااػػ شمخ فػػو ش مر خخػػتشلز واػػتشلزذراػػتش ػػُشلزمولاػػكشلزذراػػتش

ش.1لزمارلذتش رلاماـشزلخمؿشلزذرُشررر يشررذا،هش خخدشلإلررا يشمراشماشرةجاؿشمبل ظ راـش لاا
تشاػػػبلؿش يػػػوشرخػػػ طو شخفػػػخاشلزلػػػ و شلزارداػػػ زخػػػؿشمػػػفشرهػػػـشلزمولاػػػكشلزيػػػر  اتش لزذراػػػتش

ش.لزمغ ؿشخ زارد

                                                           
شخباملا شش شلزاردات شلزل و  شفخا ش جغول ا  شخر واخ ش   زم ج شملم ج شاا ف شرف شالخد شلزاردات ش لز ض و  شلزذر ف لزخ   ش ُ

شلزممرد شىزىشخ اةر فش افماو
 .Stanley reed, all Colour Book of oriental carpets and rugs, octopus books, s.dولجا:ش

p.14. 

شلزةا ةاتشلز دارتشزلاردشرذةا ش خ اةر فش ةابلفش راخ ؿش ر ده شمفشلزفم ؿشش رربزؼشفخاشلزل و شلزارداتشمف-  لزراـ 
شمرطلتش شو اةاراف؛ شمرطلراف شىزى شلزاردات شلزل و  شفخا شهرد ا شش ررلةـ شجخ ؿ ش ةلةلت شلزام الا  شجخ ؿ شمف ةلةلت

شهضختشلزدافش مرطلتشلزا ؿشلزاخوى.
جشلزاا تشلزخ متشلزميواتشزلار بجش9ىفولؼشزا ر ودشا رواؿجشطشولجا:شلزم ة  تشلألرواتشلزخ زماتجشراختشمفشلزخلم يج

 .413ـجشص1997

1- C.Sivara mamuyti, India- The land and people, Indian painting, national book trusi, 

India, New Delhi,1970.p.78. 



 الفصل الرابع                                              السجاد المغولي الهندي                                 

222 

 

 أجرا مدينة -1

هػُش  يػمتشىمخولط واػػتشلزمغػ ؿشلإلةػبلماتش ػػُشلزخيػ وشلز ةػطىش  ل ػػد شمػفشرفػػاوش
لزمدفشلإلةػبلماتش ػُشلزارػدجش رلػاشمدارػتشرجػولش لػىشراػوشج مرػ ش رػدشملرلػىشطػوؽشمامػتش ػُش

 .1لزرج واتش لإلةرولراجاتفم ؿش  ةطشلزاردشمم شاكادشمفشرهمارا ش

 ددش ظاوشرجولشخخر اتشلزةبلطافشلزمغ ؿجش لرا،ه شخ خوش  يمتشزد زراش رماكوشرجولش
خرظ  تشطودا ش جم ؿشرخرارا ش لرة عشودخرا جش ا فشخاػ شةػخخ فشمةػجدلجش رم رم  ػتش مػ ـش دػدش

ش ضؿشلالمخولط وشراخوش لإلمخولط وشجا رجاوشلإلد متشخا .
تشرجولشالام فش ُشف لوعشا يتشخاـشخ اػ شالػاـشرهػؿشاػؿشرجػ و ش ا فشلزرج وش ُشمدار

 ُشف وعشر  ىشارضمفشة د جشزةلخراـجشام شرد ـشلزير عشا،زؾش ُشرم افشا يتشخاـش ا فش
ش.9ري  بشلز و تشلز ل د شاةار فش ُشا صشخاـ

 رجػػدش ػػُشمدارػػتشرجػػولشلزخداػػدشمػػفشلآلرػػ وشلإلةػػبلماتشلزخ داػػتشمػػفش يػػوشرخػػ طو شلزمغػػ ؿش
 زخػػؿشمػػفشرهماػػ شضػػوانشرػػ جشم ػػؿش لزمةػػجدشلزجػػ ماشخػػبجولجش مةػػجدشلزعزػػع جش لزللخػػتششخ زارػػدج

ش.ش3لز موليجش ضوانشى رم دشلزد زت
 رخرخوشمدارتشرجولشمواكلجشىمخولط وا جشاخاولجشزير  تشلزةج دشلزمغ زُشلزارد جش ا شرداـش

ش اا شلزخدادشمفشلز وششلزذراتشزير  تش كاو تشلزةج د.
 السجاد المصنوع في مدينة أجرا:ولعل من أىم مميزات 

 خ زج د شلزخ زاتش ُشلزير  تش لزكاو ت.ش»مدارتشرجول «رماكوشةج جادش -2

 اخوشمة  تشلزةج جادش رر عشمل ة را . -7

  ُشير  تشلزةج د.شش»ةر ش  لد «ىةرادلـشلزخلد شلزذ وةاتش -2

 ج د شلزم لدشلزا ـشلزمير عشمرا شلزةج دشمفشي ؼجشدطفجش واو. -2

                                                           
ةماوشمدارتشرجولشخإةـشراخوشرخ دشرةختشزئلمخولط وشراخو.ش 

 .31ج39ـجشصش9555مدارتشىةبلماتجشلزدلوشلزخوخاتشزلار بجشش1555لزخذاذُشجشم ة  تش خدشلز ااـشش-1

ـجش9559 ي ـشلزدافش خدشلزوع ؼجشخبلدشلزاردش ُشلزخيوشلإلةبلمُشمر،ش جوشلإلةبلـش  رىشلزرلةاـجشطششش-9
 .499ج498دلوشلزذاوشلزخوخُجشصش

ـجش1997جش1اردجشلزدلوشلزميواتشلزلخر راتجشطر مدشوجبشم مدش لُجشر واخش  م و شلزمة جدشلألرواتش ُشلزشش-3
 .159صش
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ش -2 ش ُ شلزخلد ش لورذ عشارو  شلزةج جاد شمر رت شمف شكلد شمم  شلز ل د ج شلزموخخت لزخ يت
 .1لةخ وه 

ش خو وشلرر جشلزةج جادش،لوشلزكا وؼشلزرخ راتش»مدارتشرجول «رر  وشطوكشةج جادش -2
ش95 وز  ) ش91ج ش96ج ش97ج شش(98ج شلزيبل  ش، شش(74ز  ت ) ةج جاد  لزةج د

ش شلز ا لر و ش وةـ  شلزري اوات شش(88ز  ت)لزمر ظو شلز ةطىش لزةج د،  لزج مت
 لزةج جادشش(195ز  ت)ش لزةج دش، شلزكا وؼشلزاردةاتش(116ج113ج157 وز  )

ش.(137ز  ت )لزرُشرػِّذػيه،وش لىشلزرةؽشلأل و خُش ُشلزكاو تش
شلألز لفشلزي واتش ُشررذا،شلزكا وؼشجَشىةرادلـشي رخُشلزةج د)لزةَّش -2  داف(ش ُشرجول

 . لألة دش لألكوؽ زخؿشمفشرهـشه،هشلألز لفشلزل فشلأل موش

شخ ج دشة  تش ةطىشا اطشخا ش -8 شلزمير عش ُشرجول شزلةج د شرماكشلزفاؿشلزخ ـ ام 
شربلرتشىط ولوشا وجاتشراخوه شمة  تشلإلط وشلأل ةط.

 لىور مدينة -2

رلاشمدارتشاله وش ػُشىدلػاـشلزخرجػ بجش رخرخػوشمػفشرهػـشلزمولاػكشلزرل  اػتش لز ضػ واتش ػُش
رالػػؼش ػفشرخػػ طو شلزمغػػ ؿشرولرػ جش ضػػ وا جش مخم واػػ جشاخاػػولجشش يػوشرخػػ طو شلزمغػػ ؿشخ زارػدجش دػػد

ش ظاوشخاشه،هشلزمدارتشلزخوالت.
 رخرخوشمدارتشاله وشر رُشراخوشمواػكلجشىمخولط واػ جشزيػر  تش كاو ػتشلزةػج دشخخػدشمدارػتش

شرجول.
 ولعل من أىم المميزات الفنية لمسجاد المغولي المصنوع بمدينة لىور:

  را.ج د شلزةج دش مر رتشير  -2

 ىةرادلـشاا طشلزي ؼش لزلطفش ُشير  تشةج جادشاله و. -7

 ىةرادلـشلزخلد شلزذ وةاتش ُشير  تشلزةج د. -2

 .9 ج دشلزط خاشلإلاولرُش ُشكاو تشةج جادشمدارتشاله و -2

                                                           
1
- Caroline Bosly, Rugs to Riches an Insider's Guide to Oriental Rugs, London,s.d. 

p.100 
9-G.Griffin Lewis, The Practical Book of Oriental Rugs, p.265 
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شج(11ج6ج3ج9ج1 وز  )رر عشلرر جشلزمدارتش يرخوشةج جادش،لوشكا وؼشرخ راتش -2
شيبل  ش ا لراتشش(66ج63ج69ج61ج59 وز  )ش ةج جاد شوةـ  ش،لو  لزةج جاد
شلزج متش(ش95جش94جش95جش87جش86)ز   وش مر ظوشري اوات  ةج جادش،لوشوةـ 

ش ش ل دش(158ج155ج154 وز  )لز ةطى شر وخُ شطولك ش،لو ش لزةج جاد
 .(134ز  ت)

شلزريمام وش جم ؿش -2 ش ددت شج شلزا د ت شخ ألز لف شاله وش ششمدارت شرماكوشةج جاد ام 
 وة ما ش رر ةلا .

لزةج جادشلزرُشرخخوش فشمر ظوشري اواتشمبا ، شمفشلزمدوةتشلزمغ زاتش ُشارو ش -2
 لزري او.

شلزطا وش  ؽشلزذو عش -8 رماكوشمدوةتششاله وشش ُشير  تشلزةج دش كاو راشخارو شوةـ 
 .ر(94ج94جش87 وز   )شلزرخ راتش ُشرر مـش ددتشمرر هات

 دليي مدينة -3

لزج مر جش ا شامرؿشلزراػوشلز ػدشلزفػم زُشرلاشمدارتش)دزاُ(ش لىشلزضذتشلزامرىشزراوش
ش.1لزفودُشزلمدارت

 ارالؿشمدارػتشدزاػُشلز ػدل ؽشلزذامػتش،لوشلألفػج وشلز لو ػتشلزظػبلؿش لزػكو عشلزمرر  ػتش
 لزكهػػػ وشلزخداخػػػتجشامػػػ شضػػػموشلزمدارػػػتشرمػػػ افشماييػػػتشأليػػػ  بشلز ػػػوؼش لزيػػػر   وش

شيش لزرخبلي. رة لؽشزخااشمررج راـجشام ش جدوشر ا يشا يتشزلولج وش لألمول
 لفراووشدزاُشخ كده وشلز واتشلزذراتشخا جش   دشىزاا شلزذر ر فش لزميػ و فش لزر ػ ر فش

ش.9مفشمدفشلزاردجشزركافشدي وشلألخ طو ش لألموليش لزرخبليجش  مؿشلزي وشلزذراتشلزول خت
 دػػدشرمواػػكش اػػـشرخػػ طو شلزمغػػػ ؿش ػػُش اػػدشفػػ هشجاػػ فش ػػػُشمدارػػتش)دزاػػُ(ش اػػ شدػػػ ـش

جشخرجداػػدشلزمدارػػتش  ر ػػدا شرخراراػػ ش ردػػ ـشخاػػ شلزليػػ وشلزذامػػتجش ا رػػوشمدارػػتشزلرل  ػػتش لزخلػػـ 

                                                           
ادشف هشجا فشخإةـشمدارتششف هشجا ر خ دشجشرخددوشلألةم يشلزرُشرطللوش لىشمدارتششدزاُشجش لدشةماوش ُشش 

  ةماوش ُشلزخيوشلز دا شخإةـششرا دزاُش.

 .933ج934مدارتشىةبلماتجشصشش1555  خدشلز ااـشلزخذاذُجشم ة  تش-1

 .ش496;494 ي ـشلزدافش خدشلزوع ؼجشخبلدشلزاردش ُشلزخيوشلإلةبلمُجصشش9
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 ا رذظشمر ذا شلز طرُشخ زخدادشمفشآر وشلزاردشلزلدامتش رل  را شلزمخ يو جشامػ شزخػبشلزم دػاش
ش(6)اواطتشششش  .1لزمرماكشزلمدارتشررولجشاخاولجش ُشد وه شلزذرُش لإلدري د 

زاػػُ(شمػػفشردػػدـشلزخ ليػػـشلإلةػػبلماتش ػػُشلزارػػدجش دػػدش خػػ،زؾشاماررػػ شلزلػػ ؿشخػػبفشمدارػػتش)د
اطوشر زىشاط لوشلز ض و ش لزودُش ُش اػدشلإلمخولطػ وششهمػ ا فشش  ػُش اػدشلإلمخولطػ وش

جشىزػػػىشرفش9شراخػػػوشجش رػػػىشخلغػػػوش،و  شرلػػػدما شىخػػػ فشمرريػػػؼشلزلػػػوفشلزةػػػ خاش فػػػوشلزمػػػابلد 
ش.ش3ـ1853 دخوشر وشط  لتشلإل ربلؿشلزخواط رُش ُشةرتش

لمػ شچارتششدزاُششلزخدادشمفشلآلرػ وشلإلةػبلماتشاليػوشفػ هشجاػ فش مةػجدشام شرضـشمد
ش مةجدشدطبشمر وش ضوانشلإلمخولط وشهم ا ف.

 دػػػػدش و ػػػػوششدزاػػػػُششيػػػػر  تشلزةػػػػج جادش ػػػػُش يػػػػوشرخػػػػ طو شلزمغػػػػ ؿش ا رػػػػوشمواػػػػكلجش
شىمخولط وا جشاخاولججش ددشر  ةوشمررج را شمررج وشمداررُش)رجولش اله و(.

 دينة دليي:ولعل من أىم مميزات م
 رر عشرة زابشلزير  تش لزكاو تشزلةج جادشلزمرة بشىزاا . -2

شلزذضتش -7 شاا ط شىةرادلـ ش ارو  شلزةج د شير  ت ش ُ شلزمةرادمت شلزا ـ شلزم لد ج د 
  لز،هبش لزمخدفش ُشكاو تشلزةج جاد.

 رررجوشةج جادش،لوشط خاشىمخولط و شاغلبش لااشو  شلزروليش لزروؼ. -2

لزربراولوشلزم لاتش لزربراولوشلز ل د ش راوجوشةج جادش،لوشمكجوشمدارتششدزاُششخافش -2
 (159ز  تش)ط خاشمرماك.

شلزملاات.ش -2 شلزخو ش ش  ؽ شرذوش شلزرُ شزلةج جاد شىرر ج ج شلزارد شمدف شرارو مف
 (175شج174شج173 وز  )

 ىةرادلـشرز لفشمرخدد ش ُشكا وؼشلزةج دشلزمرة بشىزاا . -2

                                                           
1
- Francis Robinson, Atlas of the Islamic World since 1500, Phaidon, Oxford, p.68. 

2
- Minbar Al-Islam, Aquarterly Magazine, The Delhi Sultanate (1206-1526), p.15. 

 .85ـجشصش1965لزم ة  تشلزخوخاتشلزماةو جشدلوشلزللـجشلزل هو جشش-3



 الفصل الرابع                                              السجاد المغولي الهندي                                 

222 

 

 كشمير إقميم -4

 ػػوضشرخػػ طو شلزمغػػ ؿشخ زارػػدشةػػاطوراـش لػػىشىدلػػاـشافػػماوجش ا رػػوششافػػماوششمػػفشرهػػـش
لزمولاكشلز ض واتش لزذراػتشلزر خخػتشزفػخاشلزلػ و شلزارداػتش ،زػؾش ارمػ شرماػفشلإلمخولطػ وششراخػوشش

جش شرخػػدشيػػر  تشلزةػػج دشى ػػدىش1(ـ16هػػػ/15ؽ)مػػفشمػػك شلزمدارػػتش ػػُشلزريػػؼشلزرػػ رُشمػػفش
لاـشافماوجش خلغوشدوجتش  زاػتشمػفشلزرطػ وش لإلرلػ فجشافػادشلزير   وشلزرُشلكدهووش ُشىد

خ،زؾشلألمرلتشلزرُش يلرر شمفشه،هشلزير  تشمفش رولوشمارلذػت.ش رمرػ كشيػر  تشلزةػج دمفش
خػػػػافشلزيػػػػر   وشلزاراػػػػو ش لزمرر  ػػػػتشخبراػػػػ شرارػػػػػوشرمرػػػػابلجش  ضػػػػ  ج ش لػػػػىشماػػػػ و شلز ػػػػػو اافش

لوشلزمارلذػتشلز ل ػد ش لػااـش جخل هػ ش،لوشلزافماواافجشلز،افشرج  لش ػُشلإلةػرذ د شمػفشلزرػبراوش
ش.9رةل بشا صش مماكشزاـ

ش84 ش471)ا رػوشافػػماوشجػػكيلجشمػػفشلإلمخولط واػػتشلإلةػػبلماتشلزارداػػتجشرخلػػغشمةػػ  را ش
مػفشش(%ش77,11)جش ةا فشافماوشمفشط ل ؼشمارلذتش رجػدشلزمةػلم فشامرلػ فش(مابلجشموخخ جش

 ػُشش(رزػؼشخػ ، ش45) ا جػدشر ػ شش(%1,64)اخجش لزةػ(%ش95,19)لزةا فجشرمػ شلزارػد  ش
لزلةـشلزفودُشمفشافماوجش ومـشارو ش ددشلزمةػلمافشخافػماوش زاػراـشاخػ ر فشةػ يشلزمخ ملػتش

ش.3 لزخريوات
 افماوشخبلدشاراذتشلزغ خ وجشخ ةلتشلألفػج وجشمرػػَّ يشلزمػو جش لز ػدل ؽجشطاخػتشلزمرػ  جش

رػػتشهللاش ػػُشلألوضششامػػ ش اػػُشمػػفشرو عشخػػبلدشلزخػػ زـشلألمػػوشلزػػ، شد ػػاشلزػػخخضشرفشاةػػماا ششج
ش.4او ؽشزلخخضشرفشاطلؽش لاا ششة اةولشلزفوؽش

                                                           
د ولجشمام جش ُشرا افشفاياتشمةرللتشمرماك شإلدلاـشافماوشلزر خاشزفخاشلزل و ششزخخوشلزخ لمؿشلزطخاخاتش لزخفواتش

؛ ددش،اوه ش599جشصش1لزاردات.شولجا:ش خدشلزو اـش ماد جشجغول اتشآةا جشدلوشلزذاوشلزمخ يوجشخاو وجشزخر فجشط
ش اردؽ شة و شزا  ش ظامت شمدارت شررا  ش را  شلزا ؼج رلؿ شخدالجمف ش)دفماو(جخ زل ؼ شلز م ى شا د و
شلزمةلمافش شم ضى ش ف شافماو  دا  ش ى شلزخخ دىجةا  ت شر يو م ام ف.ررظو:م مدخف

 .ش15ـجص1991ج1   ضوهـجط

شمآروشش-1 شروجمت: ش لىشلألوضج شجرت شافماو شخخر لف: شمل ؿ شمي و ج شهردات شرل  ات شمجلت شي وشلزفوؽج مجلت
 .ش18ـجشصش1993جشار اوش353لزمويذُجشلزخددش

شمدش-ش9 شموك ؽج شلزو اـ ش خد ش لُ شمفش  طؼ شلزذرو  ش ى شلإلةبلمات شلزماط ط و شري  او ش ى شافماو وةت
 .497ـجشص9515ـ(جشوة زتشدار ول جشماوشمرف و جشالاتشلألدلبجشج مختشة ه ججش19-ـ16/شػه13-15لزلوف)

شزلار بجشش-3 شلزخ مت شلزميوات شلزاا ت شاذ  شلزمةلمافش ُشر واوشلزاردج شلزرموج شلزمرخـ جش983ـجشصش1995 خد
984. 

 .93جش99ـجشصش1994جش1لزذر  جش ي ؿشمفشمبة  شافماوجشمارختشلزملؾش ادجشطفخابش خدشش-4
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،لشرظور شألهمارا شلزرج واتش اُشلز الاتشلز  اد شلزرُشاموشخا شطواؽشلز واولزولخطشخافش  ل 
شخ اةر فش لزيافشلزفخخات.

ام شرروشم دخا شلزمرماػكش ػُشآةػا شلز ةػطىشخػبفشراػ فشافػماوشهػُش للػتشلز يػؿشخػافش
ش.1 خ اةر فش ر غ رةر فش لزيافششلزاردش

 رخرخػػوشافػػماوشمواػػكلجشىمخولط واػػ جشمامػػ جشزيػػر  تش كاو ػػتشلزةػػج دش ػػُش يػػوشرخػػ طو ش
شلزمغ ؿشخ زارد.

 ولعل من أىم مميزات سجاجيد إقميم كشمير:
شلإلدلاـش -2 شلزم فاتش ُشه،ل شزر  وشروخات شلزي ؼشلزجادشرظولج لمر كوشافماوشخير  ت

 .9 مر رتشلزةج جادشلزافماواتمم شرروشىاج خا جش لىشج د ش

 لررفووشير  تشلزةج جادش،لوشلزريمام وشيغاو شلزمة  تش ُشىدلاـشافماو. -7

 .3ربرووشةج جادشافماوشخ زكا وؼشلزرخ راتشزلةج دشلإلاولرُ -2

(ش98ج95)ز  ر ش،لوشكا وؼشرخ راتشلررجوشافماوشطوكشةج جادشمرر  تشاةج جاد -2
شش ةج جاد شلز ةطىششج(71ج75ج69ج67ج65 وز  )يبل  شلزج مت ش،لو  لزةج د

 ش(145تز  )ش.ادش لىشلزرمطشلأل وخُش ُشلزكاو ت ةج جشج(119ج111ر ز  )

شمرج  و ش -2 شم  واب شخبفا ؿ شركاوؼ شلزرُ شلزيؼ شةج جاد شلرر ج شافماو  و و
 (89ز  ت) ميذ  تش لىشروضاتشة  تشلزةج د .ش

 رماكوشةج جادشافماوشخارو شرز لرا ش رخدده ش ردلالا  -2

 ارووشكا وؼشلألولخاةؾش ُشكاو تشروضاتشةج دشافماو.ش -2

رخرخوشةج جادشافماوش شفابلفشافماوشش، شلزكا وؼشلزمرة جتش لزمطوك شرو عشم ش -8
شـ.18رررجراشلزاردش ُشؽش

                                                           
 .4جش3ـجشصش9559م مدشلزةادشة زـجشم مدشةخدشرخ ش  م دجشدضاتشافماوجشمواكشلزدولة وشلآلةا اتجشش-1

2-Walter A. Hawley, Oriental Rugs, Antique and Modern, Dove Publications, Inc. 

New York, 1970, p.32. 
3-Caroline Bosly, Rugs to Riches, P.102. 
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 ورسيكريپ  فاتح مدينة -5

لاريػ ولجشإلةػما جش لزمدارػتش خػ و ش ػفشرػؿشش(مدارػتش ػرنشخػ و)اطلؽشلزخخضش لاا شلةـش
هػػ،هشلزمدارػػتشش(راخػػو)لزةػػا ؿشخػػ زلوبشمػػفشرجػػولجش دػػدشفػػادشلإلمخولطػػ وشيػػاو شمورذػػاش ةػػط

 زمل خلتشفا  شلزي  اتش لزخلم يش لزذلا يش مر دفتشلزمة  ؿشلزداراتششزرا فشملولجششزلفاخشة زـش
 ةو  فشم شر  زوشه،هشلزمرطلتشلزجودليشىزىشمدارتشخ زغتشلزو  تش لزجم ؿش رـشرلؿش  يػمتش
لػػػؾشىزااػػػ ش ظلػػػوش  يػػػمتشزئلمخولط واػػػتشلزارداػػػتشدولخػػػتشامةػػػتش فػػػوش  مػػػ ججش دػػػدشةػػػجؿش لزمِّ

رزؼشش955ش رنشخ وشش ُشر جشمجده شخلغش ددشةا را ش)لزو  زتشلزخواط رُششش ارشششرفشمدارتش
ش.1ر شراروشمفش ددشةا فشزردفش و م شآر،لؾشرةمت(

ػػػَووش زاراػػػ شظلػػػوشر ػػػرذظش1585  ػػػُش ػػػ ـش) ـ(شدػػػووششراخػػػوششلزو اػػػؿشمػػػفشلزمدارػػػتش اِّجه
شخخخضشلآلر وشلإلةبلماتشلزخ داتشمفشرلؾشلزذرو .

 :ورسيكريپاتح ف مميزات الفنية لمسجاجيد في مدينةولعل من أىم ال
لرا،ه ششج دجشالةام ش ُشرلؾشلزذرو شلزرُلزط خاشلإلمخولط و ش ُشير  تش كاو تشلزة -2

 شراخوشش  يمتشزئلمخولط وات.

 .9رماكشلزطولكشلزذرُشزلمدارتشخ زجماشخافشلز ض و شلزارداتشلزلدامتش لزرل  تشلإلةبلمات -7

شظا و -2 شخدلات شلزمدارت شىرر ج ش امرؿ شلأل وخاتج شلزربراولو شلأل وخاتششلررف و لزربراولو
 لز لض تش لىشكا وؼشلزةج جادشلزاردات.

لزجماش لزر  اؽشخافشرة زابشلزمدلو شلزم لاتشلزمررفو ش ُشفخاشلزل و شلزارداتشرظولجش -2
ش  رنش شش شمدارت شىزى ش لزمخم وااف ش لزوة ماف شلزذر راف شمف شاخاو شزخدد ششراخوش زرلؿ

 .3 وةااو شپ

ـ(جشىزىشمدارتش16هػ/ش15فشلزةج دش ُشر لاوشلزلوفش) امارر شرةختشلزخدادشمفشىرر جشلزاردشم
ش(58تز  ش) وةااو ش.ششپش  رنش

                                                           
شوجؿشي  ُشخػَػفػَّػوشلإلمخولط وشش شلزر مرتشش(راخو)شلزفاخشة زـش شارج  ك شزـ ش ا فشراخوش درا  شةار زىشلز اـ خبرا

  فوشمفش موه.

خللـش  يمتشراخوشلزماج و جشش وةااو شپمجلتشي وشلزفوؽجشمجلتشرل  اتشهرداتشمي و جشمل ؿشخخر لفششش  رنشش-1
 .19صششجـ1987جشرخواؿش359لزخددششراو م ورُجشروجمت:شآم ؿش علدج

2- Francis Robinson, Atlas of the Islamic World,p.68. 
 .559 ي ـشلزدافش خدشلزوع ؼشخبلدشلزاردش ُشلزخيوشلإلةبلمُجشصششش-3
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 آباد حيدر مدينة -6
شش(ىخػػػولهاـشدطػػػبشفػػػ ه)شلخػػػفشلإلمخولطػػػ وش(م مػػػدشدلػػػُ)ررفػػػبشهػػػ،هشلزمدارػػػتشلإلمخولطػػػ وش

شـ(.1659 ُش  ـش)ش( ادوشآخ د)رـشر  ؿشلةما شخخدش،زؾشىزىشش(خا ر ج و) رطلؽش لاا شلةـ
ـ(شلكدهووشلزمدارتشامواكشماـشزلرج و ش ُشلزفػوؽش ا رػوشمػفشرارػوش1679)  ُش  ـش

شمدفشلزفوؽشلكده ولج.
ػػولوشمدارػػتشش( اػػدوشآخػػ د) دػػدشخِّرػهػػػَاوشمدارػػتش  ػػُشىاػػولفشر ػػوشىفػػولؼشش(ريػػذا ف) لػػىشمه

ش.1(ماوشمرخـ)و ا شلز كوليشآر،لؾشلزةادش
 ررماػكشلزمدارػتشخجم زػاشلزولدػُش و  ػتشخر  اػ ش ارػو شلآلرػ وشلزخ داػتشخاػ ش زخػؿشمػفشرهماػػ ش

شجشام شا جدشخا شمجم  تشمفشلز دل ؽشلزغػرػَّ يش لألة لؽشلزاخاو .(مةجدشمات)
 حيدر آباد: لمدينة ولعل من أىم المميزات الفنية والح ارية

مجم  تشاخاو شمفشلزماط ط وشش( ادوشآخ د)مولاكشلزرل  اتش لزخلماتشخمدارتشرضـشلز -2
 .9لزخوخاتشلزرُشرفادش لىشلزرلدـشلز ض و ش لزذرُشزا،هشلزمدارت

 رخدشمفشراروشمدفشلزاردشرو اج جشزلمررج وشلزير  اتشلزاردات. -7

 .(ـ17)ا روشمفشرهـشلألة لؽشزخوضشلزةج دشلزمغ زُشلزارد ش ُشر لاوشلزلوفش -2

 كمكتا مدينة -7
مػػفشرهػػـشمػػ لرحشلزارػػدش لػػىشالػػاجشلزخرغػػ ؿجش رلػػاش لػػىشر ػػدش ػػو عشش(الارػػ )رخرخػوشمدارػػتش

زريػػداوشلزخضػػ  اشش(ـ1695ةػػرتش)راػػوشلزاػػرججش دػػدشرةةػػوشلزفػػواتشلإلرجلاكاػػتشهػػ،هشلزمدارػػتش
ش.3لزارداتشىزىشلرجلرولجش ددشلكدلدش مولفشلزمدارتشماشركلادش واتشلإلةراولدش لزريداوشخا 

،لشرظور شزمدارتششالار ششمفشلزر  اتشلز  ض واتش لزذراتشرجػده ش للػتش يػؿشمامػتشخػافش ل 
شلزاردش ر وخ جشمم شة  دش لىشرخ دؿشلزربراولوشخافشلزاردش خبلدشر وخ ش ا يتشىرجلرول.

                                                           
لزرُشد موش ُشجر بشـ(ش هُشمفشلزد ؿشلإلةبلماتش1687ـ/ش1519شم مدشدلُششر ظـش ا ـشمملاتشا زارد ش)ش

 لزارد.

 .553 ي ـشلزدافش خدشلزوع ؼجشخبلدشلزاردش ُشلزخيوشلإلةبلمُجشصششش-1

3- http:// www.Landcivi.com 
 .554 ي ـشلزدافش خدشلزوع ؼجشخبلدشلزاردش ُشلزخيوشلإلةبلمُجشصشش-3
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  بنارس مدينة -8

مدارػػتشهرداػػتشرلػػاش ػػُشفػػم ؿشفػػوؽشلزارػػدش  ػػُشلزفػػم ؿشلزغوخػػُشمػػفشمدارػػتششالارػػ شجش دػػدش
ـشلزمغػ ؿشخ زارػدجش خ زمدارػتشلزخداػدشفادوشه،هشلزمدارتش ي وشىكده وش لةختشابلؿش رو ش اػ

ش.1مفشلزمة جدش لألخراتشلزلدامت
 ه،هشلزمدارتشرخرخوشمفشر مد شلزدا رتشلزارد ةاتجش ا شا جشلزارػ دشىزااػ شةػر ا جشزرلػداـش

شلزلولخافشزمخخ دلراـ.
 دػػػػدشرماػػػػكوشلزمدارػػػػتشخإررػػػػ جشلزةػػػػج جادشولداػػػػتشلزيػػػػر  تجش جػػػػ يشىرر جاػػػػ شاجمػػػػاشخػػػػافش

شداـش خافشلزو  شلإلةبلماتشلز ل د .لزم و  شلزارد شلزل
 باكستان مدينة -9

رخرخػػػوشخ اةػػػر فشمػػػفشرهػػػـشلألدػػػ زاـشلزاخػػػوىشلزر خخػػػتشزفػػػخاشلزلػػػ و شلزارداػػػتجش دػػػدشراضػػػخا ش
زخػػػؿشمراػػػ ش)اولرفػػػُجشو لزخرػػػد جشملرػػػ فجششردػػػ زاـلزمغػػػ ؿشزةػػػاطوراـجش رضػػػـشخ اةػػػر فش ػػػد ش

ش.9خف  و(
 باكستان:ولعل من أىم مميزات السجاد المصنوع بمدينة 

 ربروش ُشكا و اشخ زربراولوشلإلاولراتشلز ل د . -2

رفخاشز دشاخاوشخ زةج دشلزمرة بشىزىشمدارتشخا وىش لزةج دشلزروام رُشلز، شاخ دش -7
 زذرولوشم لكاتشز اـشرخ طو شلزمغ ؿشخ زارد.

شلألكه وش لزرخ ر وشلزمرف خات.ش -2  ىررفووش ُشكا و اشوةـ 

 .3 لده(ش ُشلزخ يتشلزموخختشلز ل د ش355خلخوش ددشلزخلدش ُشةج جادشخ اةر فش) -2

                                                           
 .141مدارتشىةبلماتشجشصشش1555 خدشلز ااـشلزخذاذُشجشم ة  تششش-1

 .555 خدشلزوع ؼجشخبلدشلزاردش ُشلزخيوشلإلةبلمُجشصش ي ـشلزدافشش-9

9- Caroline Bosly, Rugs to Riches,p.102, 103. 
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 أحمدآباد مدينتي -11
وگجرات 

خخرػػػ يشلزميػػػ راشإلررػػػ جشلألدمفػػػتشلزمارلذػػػتش ػػػُشش(جػػػبلؿشلزػػػدافشراخػػػو)لهػػػرـشلإلمخولطػػػ وش
مداررُشر مدشآخ دش گجولوجشام شلةرجماشلزاخوليش لزذر رافش اام ش ريخ وشهػ رافشلزمػداررافش

ش(115ج114)ز  ر ش.1مفشرهـشمولاكشلرر جشلألدمفتشلزمي و ش لزمرل فت
 أورنجباد مدينة -11

لزمرةػػػػ ج وشلزلطراػػػػتشرخرخػػػػوشمػػػػفشرهػػػػـشلزمػػػػدفشلزارداػػػػتشلزرػػػػُشرمواػػػػكوش ااػػػػ شيػػػػر  تش
جش لفػراووشراضػ جشخجػ د شلزمػ لدشلزاػ ـش9لزمطخ  تش لزميخ متشخ زارػدش لررػ جشلزػداخ جشلزم فػى

ش)ا زي ؼش لزلطفش لز واو(ش لزرُشرداؿش ُشير  تش كاو تشلزةج د.
 ناجار أحمد مدينة -12

شطخاخػػُشش(مدارػػتشلزرػػولي)ر ش(د زػػتشآخػػ د) رةػػمىشراضػػ جش  رظاػػوشهػػ،هشلزمدارػػتش ابراػػ شهػػـو
  ؽشي وليشداا فشلزي  اتجش ددشا روش  يمتشلزاردش ُشلزخي وشلز ةطىشزم شالػوبشمػفش

ش.3مواكلجشمام جشزرفوشوا ضتشلزا ج شلزو   راتش(د زتشآخ د) فو شر  لـجش رخرخوش
ـ(جش رػػىشريػػخ وشمػػفشرهػػـشلزمػػدفش11هػػػ/شش5 دػػدشداػػؿشلإلةػػبلـشهػػ،هشلزمدارػػتشمرػػ،ش)ؽش

ش.4(ـ18)ُشموبشلزاردجش ددشاضخوشزئل ربلؿشلزخواط رُش ُشلزلوفش 
 ددشرماكوشلزمدارتشخير  تشلزمررج وشلزلطراتش لز واواتش جػ يوشيػر  تشلزةػج دش ػُش

شلزمل ـشلزر رُشخخدشلزمرة ج وش،لشوشلألر لعشلزمارلذت.

                                                           
ررةبشمدارتششر مدشليخ دششىزىشلألماوشششر مدششرماوشلزاجولوشج لز،ىشفاده ش ر  طا شخة وشاخاوشج كارا شخبخاىشش

 مخ زـشلزكارتش رىشريخ وشمفشرهـشمدفشموبشلزارد.

شش-1 شر مد شج مختشرياو شم جةراوج شوة زت شلزاردج ش ُ شلإلةبلمات شلزمغلات شلزد زت شةلط ف شراخو شر مدج يو ر و
 .959ـجشصش1984لزل هو جشماوشمرف و جش

ـجشصش1977ةخ دشم هوجشلزرةاجشلإلةبلمُجشلزجا كشلزمواك شزلاربشلزج مخاتش لزمدوةاتش لزوة  ؿشلزخلماتجشش-9
131. 

خللـشششد زتشآخ دش  يمتشمفشلزخي وشلز ةطىشي و جشمل ؿشخخر لفشمجلتشي وشلزفوؽجشمجلتشهرداتشرل  اتشمش-3
 .17جش16جشصـ1993جشار اوش353مآروشلزمويذُجشلزخددششاواةر  وش  وةاوجشروجمت

 .141جشصش«مدارتشىةبلماتش1555» خدشلز ااـشلزخذاذُشجشم ة  تششش-4
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 جابور مدينة -13

شلزمغػ ؿشىزػىشلزارػد  لكدهػووشهػ،هشلزمدارػتششلورخطوشه،هشلزرةماتشخرلؾشلزمدارػتشخخػدشدػدـ 
ش رر عشششلرر جا شمفشلزذر فش لزخم و .شش

 ولعل من أىم مميزات انتاج مدينة جابور من السجاجيد:
 ج يشريماـشلزةج دشمرفخاشخ زو  شلإلاولراتش ُشلزكاو ت. -2

 و  تشلرر جا شمفشلزةج دش ددتشريمام را . -7

ملبش لىشلرر جشه،هشلزمدارتشلزكاو تشخ زخر يوشلزكاو اتشلزرخ راتش لأل ولؽش لزذو عش -2
 لزرخ راتشلزمردلالت.شششش

 سرناجار مدينة -14

رامػػفشرهماػػتشهػػ،هشلزمدارػػتش ػػُشرراػػ ش  يػػمتشىدلػػاـشافػػماوجش ػػُشرديػػىشجرػػ بشلزارػػدجش
ةػػرادلـش اػػ شرماػػكوشخإررػػ جشلزيػػ ؼشلزجاػػدشلزمةػػرادـش ػػُشيػػر  تشلزةػػج دجش اػػ،زؾشارػػوشى

ش.1لزخلدشلزذ وةاتش ُشير  تشةج جادشةور ج و
 البوِونغال إقميم -15

اضخوشمرطلتشلزخرغ ؿشز اـشرخ طو شلزمغ ؿشخ زاردجش لزذر فشلإلةبلماتش ُشه،لشلإلدلاـش
ش لاخوشوابشلزرلدـشلز ض و ش لزذرُشزخيوشرخ طو شلزمغ ؿشخ زارد.

،شخدلاػػتشر واااػػ ش رػػىشدالاػػػ ش اػػ شا رػػوشمرطلػػتشلزخرغػػػ ؿشمكدهػػو شىدريػػ دا جش  راػػ جشمرػػػ
شلإل ربلؿشلزخواط رُ.

ام ش مؿش ا ـش ةبلطافشلزخرغ ؿش لىشرفجااشلزذفش لزذرػ رافجش  ةػرلدم لشلزاراػوشمػراـش
مفشخبلدش  و ش رواةر فجشمم ش مؿش لىشلمركلجشلزخر يوشلزم لاتش لزخر يوشلزا وجاتش ػُش

ش.9لزخم  وش لزذر فشلزخرغ زات

                                                           

1- G. Griffin Lewis, The Practical Book of Oriental Rugs,p.264. 

شلزمغ زُش-9 شلزخيو شدخؿ شلزخرغ ؿ ش ُ شلإلةبلمات شلزخم  و ش لى شلزخوخات شلزرل ششلزار خات شا ةؼشيداؽج شم مد
 .98ـجشصش1984ـ(جشوة زتشم جةراوشماوشمرف و جشج مختشلزل هو جش1538/ش1955)
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 ددشرلدموشير  تشلزةج جادش ُشىدلػاـشلزخرغػ ؿشرلػدم جشمل  ظػ ججش ضػموشلزخرغػ ؿشمػدفش
 مولاػػكش راػػتشيػػغاو شراػػ،وشرذػػ شلإلةػػل بشلزكاو ػػُشلزػػ، شةػػ دش ػػُشىدلػػاـشلزخرغػػ ؿشخباملػػاجش

ش.(ولجشم ؿ) مدارتشش(ده ا ) زخؿشمفشرهـشه،هشلزمولاكشلزذراتشمدارتش
 الدكن إقميم -16

 ػُشىدلػاـشلزػدافشلزرػ خاشزفػخاشلزلػ و شلزارداػتش ،لعشيػاوش ا شلكدهووشير  تشلزةج دش
اؿشمفشمداررُشالاردهش خاج خ وش ا شج يشىرر جام شمر  ة جشد اػ جشزمررجػ وشلزةػج دشلزمغػ زُش
 ػػُشلزارػػدش دػػدشرفػػ خاوشكاػػ وؼشلزةػػج دش ػػُشهػػ،هشلزمرطلػػتشمػػاشكاػػ وؼشلزريػػ  اوش ػػُشرذػػ ش

ُش ضػػػػػػاشريػػػػػػمام وشلزمدوةػػػػػػتش زخػػػػػػؿشهػػػػػػ،لشاوجػػػػػػاشىزػػػػػػىشلإل رمػػػػػػ دش لػػػػػػىشلزميػػػػػػ وافش ػػػػػػ
شر(913ج913ج919ج911)ز   و.1لزةج جاد

  

                                                           
شلزذرو جش-1 شلإلةبلمُش ُ شلزري او ش ى شلزداف شمدوةت شلزف اُج شم مد شلزةاد -1495هػ/1598ش-895)شر مد

ش.ش741صشـج9559شج مختش افشفم جشلزمجلدشلزر رىجوة زتشدار ول جشـ(ج1687
ـ(ش19-18هػ/ش13-19جشرفشلزةج دشلزدارُش ُشلزذرو شم شخافشؽش)741(مفشص9،اوشلزخ   ش ىشه مششودـ)ش-

شربروشاراولجشخ الة زابشلزيذ اتش لزخرم راتش لزممل ااتجش زافشه،لشلزابلـشا ر جشىزىشمكادشمفشلزددتجش ا شرماكشىرر ج
ه،هشلزمدارتش ُشرلؾشلزذرو شخ ألة زابشلزيذ اتشخي و شاخاو ش دلوشلزربراولوشلزخرم راتشخفاؿشمل  ظجشخارم شالشامافش
لزل ؿشخبفشهر ؾشربراوشممل اُش لىشلإلطبلؽشخؿش لوشلزربراولوشلأل وخاتش ُشرلؾشلزذرو شخفاؿشاخاوش لىشلزذر فش

شت.شلزرطخالاتشخي و ش  متش  لىشكاو تشلزةج دشخيذتشا ي
شىزىشىاولفش ر دادلجشىزىش744 ُشصشام ش،اوشش- شلزر خختشإلدلاـشلزدافشرةبشخخضا شاطب جشرفشةج جادشالارده

شمدارتشريذا فشرراجتشزرف خاشكا و ا شماشكا وؼشلزةج دشلإلاولرُ.
تش زافشروىشابلؼش،زؾشرم م جش لدشا روشةج جادشالاردهش،لوشط خاشم لُشا زصشخارم شلزةج جادشلزمغ زاتشلزاردا

شر وش شخمر ؼشلزمرو خ زار ف شهُشرلؾشلزم ذ ظت ششدام ردش شىزاا  ش لزرُشرف و شريذا ف شةج جاد لزرُشرف خاوشما
مةمىش)ةج جادشلزاردشلأليذا رات(ش جماخا شير  تشلزمولاكشلإلمخولط واتشخ زاردش رماكوشخددتشير  را ش و  تش

 تشررةبشىزىشلزمولاكشلزم لات.ريمام را جش اُشمفشير  تشرجولش اله وش زا ش ُشه،هشلزمجم  تشدطخ
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 والفنانين الصناع: ثالثاا 
 ا شامافش وضشمماكلوشلزذر رافشلز،افشد م لشخكاو تشلزةج دشلزمغ زُشلزارد ش ،زػؾش
ةػل خاـش ػُشوةػـشلزةػج دش ػُشلزريػ اوجش اماػفش خمل ورتشىةل خاـش ُشررذاػ،شكاػ وؼشلزةػج دش ل 

ش كاو تشلزةج دش ر دااشلزير عش لااشام شالُ:ر ضانشرل طشا يتشخير  تش
 اليندي المغولي لسجادا عمى لمصناع توقيعات وجود عدم ظاىرة (أ)

ومػػـشلررفػػػ وشظػػػ هو شر داخػػػ وشلزيػػػر عش لػػىشلزر ػػػؼشلزرطخالاػػػتش ػػػُشمارلػػػؼشلزخيػػػ وش
لإلةبلماتش اراولجشمػ شرجػدشر داخػ وشزليػر عش لػىشلزر ػؼشلزاك اػتش لزر ػؼشلزمخدراػتش ماوهػ جش

خ زرةػػػختشزلةػػػج دش لػػػدشَرػػػدَِّوشز ػػػدشاخاػػػوش جػػػ دشر داػػػاشزيػػػر عشدػػػ م لشخيػػػر  تشر شكاو ػػػتشرمػػػ ش
 امػػػ شر يػػػلوشىزاػػػاشلزدولةػػػت(شا زاػػػ جشمػػػفشش(لزةػػػج جادجش اػػػ،زؾشجػػػ يشلزةػػػج دشلزمغػػػ زُشلزارػػػد 

ر داخػػ وشلزيػػر عشر شلزذرػػ رافشلزػػ،افشدػػ م لشخكاو رػػاجش لػػـشرجػػدشراػػتشىفػػ و ش لػػىشلزةػػج جادشىزػػىش
جَّش  دششر شلةـشلزذر فشلز، شد ـشخ زكاو تشر شىف و شىزىشلزمفػوؼشلزخػ ـش لػىشي راشلزةج د ششلزةَّ

شير  تشلزةج دش ُشلز وششلزذراتشلزر خختشزلخبلطشلإلمخولط و .
ولعووول مووون األسوووباب التوووي أدت إلوووى عووودم وجوووود توقيوووع لمصوووناع عموووى السوووجاد المغوووولي 

شاليندي:
ش لزمرف  -2 شلزمردلالت شلزرخ رات شلزكا وؼ ش لى شلزةج جاد شلزمر ظوشلدري و شر  خات

لزري اواتشلزرُشرمؤلشة  تشلزةج د ش ا،زؾشلإلط ولوشلزرُشر اطشخ زة  تشز دشددش
ا جبشوعاتشروضاتشلزةج د جش مفشرـشايخبشررذا،شر دااشلزي راش ةطشه،لشلزكاـش

 لزكاو ُ.

شار ذتش -7 شلزةج د  شخ ظاذت شزلي راش لىشلزةج جاد شر داا ش ج د ش دـ لورخطوشظ هو 
 رولشش لىشلألوضشر شرغطاتشلزخو ششلزملااتشر شةج جادشرطخالاتشرةرادـش ُشلإل

 زليبل ش الشارر ةبشماشه،هشلز ظ  ؼش ج دشر داخ وشزلير ع.

ش ُش -2 شافروؾ ش ا  شلزةج د ج ش كاو ت شير  ت ش ُ شلزمة هماف شلزير ع ش دد ارو 
شردؿش ش لى شر ولد شروخخت شر  شربلرت شمف شرارو شمارلذت شمول ؿ شابلؿ شلزةج د  ير  ت

ؿش فشمكؿشاا طشرةجشلزةج د ش ا،زؾشلزمة  ؿش فشلةراولجشرلداوجش رجدشلزمة  ش
ش مؿش ش ُ شخارا  ش لزجما ش ررظاما  شلألز لف شلارا و ش ف ش لزمة  ؿ شلزيخ مت رز لف
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ش لىش ش لزل مت شلزةدله شاا ط شخخمؿ شالـ  شلز،  شلزي را ش ا،زؾ شلزةج جادج كا وؼ
  مت.لزر ؿش ددشارطلبشلزخمؿشراروشمفش  ملافش)ي رخاف(شزخمؿشاا طشلزةدلهش لزل

 ا،زؾش ر فشر شراروشال م فشخكاو تشلزةج د جش اؿشه،هشلزمول ؿشراضاشإلفولؼش
 .1اخاوشلزذر رافش لزمارصشخمر خختشلزخمؿش ُش وششلزذفشلإلمخولط و 

 زا شمفشلزمخل ؿشرفشاِّ ديهاشاؿشهعاليشلزير عش لىشلزةج د ش مفشرـشزـشاظاوشزدار ش
شر دااشزلير عش لىشلزةج دشلزمغ زُشلزارد .

 ردو شلزكا وؼشلزار خاتش لىشلزةج دشلزمغ زُشلزارد شى،لشم شد وروشخ زكا وؼششدلت -2
شلزةج جادش شزر داخ وش لى شرم ،ج شرجد شال شرـ ش مف شلزري اوات شلزمر ظو شر  لزرخ رات

 م ؿشلزدولةت.

 السجاجيد بزخرفة اإلمبراطوري البالط ومصوري فناني قيام (ب)

ػػػجَّ دافشش لػػىشلزةػػػج دشلزمغػػ زُشلزارػػػد شزاػػػفشومػػـش ػػػدـش جػػ دشر داخػػػ وشزليػػر عششش لزةَّ
امارر شدولةتشلزذر رافش فشطواؽشرم ،جشلزةج جادش ُشلزري اوشلزمغ زُشلزارد جش لزرُش دَّاش
لزمي وافش لاا جش لدشلفروؾشمي و شلزخبلطشلزملاُش ُشكاو تشلزةج دشار ذتشرطخالاتشام ش

تش ػػػُش وششلزػػػخبلطشلإلمخولطػػػ و شلفػػػو  لش لػػػىشيػػػر  تشلزةػػػج دش ماػػػوهشمػػػفشلزذرػػػ فشلزرطخالاػػػ
ش ظاوشىةل خاـش ُشلزير  تش لزكاو ت.

 لدشضموشلز وششلزذراتشلزر خختشزلخبلطشلإلمخولطػ و شلزخداػدشمػفشلزميػ وافش لزمػ، دافش
 لزاطػػػ طافش لزذرػػػ رافجش اػػػ ر لشافػػػروا فشجماخػػػ جش ػػػُش مػػػؿش رػػػُش ل ػػػدش رػػػىشخلػػػغشلألمػػػوشرفش

اػ يش مػؿشخخارػاشاكاو ػتشةػج د شةػ ؼشرذػوششلفروؾشراروشمػفشربلرػتشر شروخخػتش رػ رافش ػُشىر
ش.9 ُشلزخبلطشلإلمخولط و شلزارد 

                                                           
 لزجداوشخ ز،اوشرفش او شلزرخ  فش لزرا مؿشلزذرُش جدوشدلاؿشلز وششلزذراتشلزا ضختشألخ طو شلزمغ ؿشخ زاردجشش-1

ش ا شا فشافروؾش ُشلزخمؿشلزذرُشلز ل دشراروشمفش ر فجشولجا:
Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, Harry N. Abrams, Inc., 

Publishers, New York, p.7. 
شررذةاـشمفشال م فشخكاو تشلزرةاجشش شرفشاخ وشلزمي وافش لزذر رافش ُشلزخبلطشلإلمخولط و شهـ لررفووشظ هو 

شلزمغ ؿشخ زاردجشولجا:شكاىش ةفشجلزذر فش شلزخ د شمفشلزخبلطشلزيذ  شىزىشخبلطشرخ طو  شرِّللوشه،ه ش دد  لزةج دج
  م شخخده.ش145لإلاولراتجص

2 ش-  Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal court,p.11. 
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 إ،لشرظور شزلموةـشلزملاُش ُش يوششراخوششرجػدهشدػدشفػادشخػ زلوبشمػفشلزليػوشلزملاػُش
 وفتش راتشضامتشضموش جػولوش داػد شزخمػؿشلزذرػ فشلزيػغوىشلزددالػتشمرػؿ:ش)شلزريػ اوجش

 وش  ػػػوؼشاد اػػػتشراػػػوى(جشامػػػ ش ػػػوصشيػػػا متشلزػػػ،هبجشلزلمػػػ ششلزمطػػػوكجشلزةػػػج دش لزةػػػر 
لإلمخولطػػػػ وششراخػػػػوشش لػػػػىشكاػػػػ و شهػػػػ،هشلزػػػػ وششزامرػػػػاشرظػػػػوهشخمفػػػػ هد شلزلػػػػ  مافشخمكل زػػػػتشهػػػػ،هش

ش.1لأل م ؿ
ام ش جدر ش ُش يوششر ولرجكابششلز وفتشلزذراتشلزملااتشضموشد   وشاخاػو شزمارلػؼش

ذراػػػت(ش لػػػىشلزذرػػػ فجش زػػػـشالريػػػوشهػػػ،لشلزرللاػػػدش) وشش راػػػتشرضػػػـشلزخداػػػدشمػػػفشلزراييػػػ وشلز
ش.9لألخ طو ش  ةبشخؿشلمردشلألموشىزىش ج دش وشش راتشررةبشىزىشلزرخبلي

 ػػامافشلزلػػ ؿشخػػبفشاخػػ وشلزميػػ وافش لزوةػػ مافش ػػُشلزػػ وششلزذراػػتشدػػ م لشخوةػػـش كاو ػػتش
شلزةج دش ،زؾشخإ دىشطوالراف:

شخخدش -2 شلزر ؿ ش لى شلزكا وؼش رةجا  شخررذا، شخرذةا شلزذر ف ش ا شالـ  شمخ فو ج طوالت
 لزل متش لزةدله.شرةجشاا ط

شلزذر فشخخمؿشلزريماـشلزمولدشررذا،هشخ زررلاطشر شلزللـش -7 طوالتشماوشمخ فو جش ا شالـ 
شلزةج د ج ش لى شزررذا،ه شارم ،ج شلزكا وؼششلزوي ص شخخمؿ جي د شلزةي شالـ   ا 

 لزمطل ختشر وشىفولؼشلزذر فششلزمي وش.

 ػُشخخػضشلأل اػ فشخػافش زخؿشمفشرخلغشلألدزتش لىش،زؾشلزرف خاشلزا مؿشزدوجتشلزرم رػؿش
شلزةج جادش ُشلزريػ اوشلزمغػ زُشلزارػد شمػفش اػ شر كاػاش كا وؼشلزةج جادش كا وؼشوةـ 

ش(154جش67جش65جش34جش33جش99جش98جش97)شز   وشش.لزخر يوشلزكاو ات
امػػ شرفشرػػوليشلزةػػج دشلزمغػػ زُشلزارػػد ش جمػػ ؿشكا و ػػاش رر  اػػ ش ارػػو ش جػػ دشلزكاػػ وؼش

شلآلدماػػتش لز  شلزطاػػ وش لألفػػا ؿشلزاردةػػاتشااػػوشدزاػػؿش لػػىشرفشلزرخ راػػتش لزوةػػـ  ا لراػػتش وةػػـ 
شخل ل ػدهش مرايػصش لػػـه مفشد ـشخ زكاو تشر ش ضاشلزريماـشلزكاو ىشرةػر ،ش ػُشلزريػ اوش مِّ
شخمػػ شالشفػػؾش اػػاشرفشيػػ رخُش مكاو ػػُشلزةػػج دشلزمغػػ زُش  ػػُشر مػػ ؿشلزريػػ اوجش زػػ،زؾشرجػػـك

شزاتشلزاردات.لزارد شهـشررذةاـشرة ر، شلزري اوش ُشلزمدوةتشلزمغ ش

                                                           
ـجشصش9555جش1مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشمارختشكهوليشلزفوؽجشطشش-1

16. 

 .19جش18مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصشش-9
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 السجاجيد بزخرفة قاموا الذين المصورين ألىم تحميمية دراسة (جو)
امافشررخاشلةل بشاؿش ر فش ُشوةماشزكا وؼشلزةج دش ُشري  اوهشمفشاػبلؿشل م زػاش

ش.لزذراتشلزرُشاربشر داخاش لاا 
 ولعل من أىم الفنانين الذين إىتموا برسم السجاد في أعماليم الفنية:

 عمي ميرسيد -1

جش هػػ شىخػػفشلزميػػ وش)ماػػوش(ـ16) ػػُشلزريػػؼشلأل ؿشمػػفشلزلػػوفشش(ماػػوشةػػادش لػػُ) زػػدش
 ػػىش اػػدش)لزفػػ هشطام ةػػب(ش اماررػػ شش1ميػػ و(ش اػػ ش مػػبلش ػػُشرخواػػكش ػػُشلزػػخبلطشلزيػػذ  

شرلةاـش ا راشلزذراتشىزىشمو لراف:
لزمو لػػػتشلأل زػػػى:شررمرػػػؿش ػػػُش جػػػ دهشخػػػ زخبلطشلزيػػػذ  ش ػػػُشرخواػػػكش اػػػ شر جػػػبشلزفػػػ هش

شا.طام ةبشخب م ز
لزمو لػػػتشلزر راػػػت:شررمرػػػؿش ػػػُشلزةػػػر لوشلزرػػػُشدضػػػ ه ش ػػػُشخػػػبلدشلزارػػػدش لزموةػػػـشلزملاػػػُش

ش.9لزمغ زُشا زاردش ا ش مؿشزدىشلإلمخولط وشهم ا فش  زدهشلإلمخولط وشراخو
جش دػػدشجمػػاش(رػػ دوشلزملػػؾ) (شرػػ دوشلزخيػػو)زلخػػُشش(همػػ ا ف) دػػدشالػػاش لاػػاشلإلمخولطػػ و

خػافشلألةػ زابش لزطػوكشلزيػذ اتش لزمػ و  شلزم لػُشلزارػد شجمخػ جشم امػ ججشش(ماوشةادش لُ)
ش.3خ زي وش( مكهشر ما) د ـشخخمؿشلزخ ورواا وشخددتش   لتش د ـشخر ضانشديتش

 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في عمل زخارف السجاد:
شىط وش -2 ش ُ شج م وشمذييت شدلاؿ شلزذ وةُ شلزرةرخلاؽ شخاط شكا وؼشار خات ررذا،

 (149تز  ش)شزةج د .ل

                                                           
ش ش شلزمي واف شر داا شمدوةتش ا شظاو ش ُ شلزمابلد  شلزا م ش فو شلزلوف شمر، شىزااـ شلزمرة خت شلأل م ؿ لى

شمرىشةادش شولجا: ش،زؾج شخخد شلزاردات شلزمغ زات شلررللوشزلمدوةت ش دد شلزري اوشلزيذ اتج لزري اوشلزرام وات مدوةت
 .13 لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصش

1
شلزي- شلزخيو ش ى شىاولف شمي وى ش ف شلزمري  افشزلمكاد شلزمولاخىجري  او شا ر  شم ةف شولمى شررظو: ذ ى؛

شلزخيوشلزيذ ى شلزخيوشلزمغ زىش  رىشرا ات ش لزرة ؾش لزدول اشش ىشىاولفشمر،خدلات شم جةراوجش لزكه د شوة زت ج
 .339:ش314ـجشص9515ش ل لفجشجماوشمرف و 

1- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal court, op.cit, pp.68, 69.  
 .59مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصش-3
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شلز جـش -7 ملحشة  تشلزةج د ش ُشرملبشلأل ا فشخوةـشج متش ةطىشمذييتشاخاو 
ش رررفوشلزكا وؼشلزرخ راتش لىشلألوضاتش  ؿشلزج مت.ش

ش ا فشمفشرفاوشلزذر رافشلز،افش -2 شخ زغ ج شىهرم م ج ىهرـشخكا وؼشلزةج جادش ُشري  اوه
 .1د م لشخكاو تشلزةج دشلزمغ زُشلزارد 

ش -2 شلزةج دشربرو شكا وؼ شوةـ ش ُ شةام  شال شخاكلد شلزيذ   شلزري او شرةر ، خإةل ب
 .9  ضخاتشلزةج د ش رر ةبشفالا شماشلزم ض عشلزخ ـشزلي و 

ظاووش ُشري  اوهشةج جادشمارملتش رجكليشمفشلزةج جادشخ ةبشم ض عشلزي و ش -2
 (153شز  ت) خلاتشلزخر يوشلزذراتشخا .ش

 بزوان ،بساون -2

 اخرخػوشمػفشرفػاوش رماػوشلزميػ وافش ػُش اػدشلإلمخولطػ وششه ش ر فشمفشريؿشهرػد ج
راخوجش د ـشخخمؿشري  اوشزاراوشمفشلزماط ط وشلزرُشررةبشىزىشلزمدوةتشلزمغ زاتشلزارداتش

ـ/ش1569 ُشلزري اوجش ا شلفروؾش ػُش مػؿشيػ وش ػُشماطػ طشامةػتشرظػ مُش ػ لزُش)
 شلزريػ اوش ػُشـ(جش اػ فشضػمفشراخػوشرةػ ر،1584ـ(ش ماط طشرام وشر مػاش ػ لزُش)1577

 .3لزموةـشلزملاُشألاخو

شرظولجشزئلررػ جشلزغكاػوشلزػ، شرواػاش)خػك لف(شررػاشمػفشرفػاوشلزميػ وافشلزػ،افش  را دشرجـك
دػػ م لشخيػػر  تش كاو ػػتشلزةػػج دش ػػُش اػػدشلإلمخولطػػ وشراخػػوجش دػػدشلهػػرـشخوةػػـشكاػػ وؼشلزةػػج دش

ش ُشري  اوه.
 ولعل من أىم مميزات إسموبو في رسم زخارف السجاجيد:

شلزي و ششلزجما -2 ش ُ شلزمخم وات شلزخر يو ش وةـ شلزةج د  شكا وؼ شوةـ شخاف لزم اـ
 (169ز  تش)شلز ل د .

                                                           
1-Asok Kumar Das, Mughal Masters, Further Studies, June 1988, p.36.  

زلدشربروش ر رُشلزاردش ُشوةـشكا وؼشلزةج دشخإةل بشخاكلدش ُشوةـشلزةج دش ُشري  اوهجش زل د ؼش لىشمدىش-9
شه،لشلزرف خاشولجا:

Anne Marie Shimmel, Bihzad Master of Persian Painting, Ebadollah Bahari, 

L.B.Tauris Publishers, London, pp.70,78. 

 
3
-  Amina Okada, Indian Miniatures of the mughal Court, pp.77,78. 
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شلزةج جادشومـشركل ـش ردلاؿشلألفا صش ُشري  اوه.ش -7  (169ز  ت)ىخولكشوةـ 

شلزكا وؼش -2 شىررفوو ش ا  شري  اوهج ش ُ شلزةج د شوةـ  ش ُ شلزرخ رات شلزكا وؼ ارو 
 لزرخ راتش ُشة   وش رطوشلزةج جاد.

لزرر ةؽش ُشررذا،شلألز لفش لزجماشخارا ش ُشددتجش لزربروشخبفا ؿشلزرخ ر وشلزم ج د ش -2
  ُشلزخا تشلزاردات.

شلزةج جادش ُش -2 ىرخا  شط خاشلألخاتش لزطوؼش ُشلزلي وشلزملااتشمفشابلؿشوةـ 
 .(184)ز  اشري اوه

لزمغ زاػػتش اماػػفشلزلػػ ؿشىجمػػ الجشرفشلزذرػػ فش)خةػػ  ف(ول دشلزمدوةػػتشلإلررل زاػػتش ػػُشلزذرػػ فش
لزارداػتش اػ شخػدروشلزذرػػ فش ػُش اػدهشرر ػػووشمػفشلزرػبراوشلإلاولرػػُش ررفػوبشخػ زو  شلزمغ زاػػتش

شلزاردات.
 داسوانت -3

ا فشدلة لروشمفشرفاوشرفاوشرة ر، شلزري اوش ُش ادشلإلمخولط وشراخػوجش اػ شخػوعش
اػػػ،شخػػوشخم هخرػػػاشل ج خػػ جشاخاػػػولجش ر ػػُشوةػػػـش ريػػ اوشلألفػػػا ؿش لػػىشلزجػػػدولفجش دػػدشر جػػػبشرا

ش.1(رةر ،شلزخيو) ُش ادهشزلبشش(دلة لرو)
 ري  اوشش(ر رُشر ما)م ؿشاراو شمرا شري  اوشمفشماط طش ُشل ش(دلة لرو) ف وؾش
فػػرواتش ػػُش رػػ رافشرراػػ شجػػ يوشمش(دلةػػ لرو)جش لزمبل ػػظش ػػُشل مػػ ؿ(لزوكر مػػا)مػػفشماطػػ طش

شخ زرل افش(دلة لرو)آاوافجش ا شا فش شخخمؿشلزرا افش لإلط وشلزخ ـشزلي و شر شالـ  ش.9الـ 
 وعمى أية حال فإن من مميزات رسوم السجاجيد في األعمال التي اشترك في تنفيذىا: 

ش رجدش -2 شلزمردلالتج شلزكاو ات شخ زخر يو شممل يه شري اوه ش ُ شلزةج جاد ج يوشوةـ 
  مرف خات.رفا ؿشج م وشيغاو ش ةطشكا وؼشرخ راتشمردلالتش

شدلاؿش -7 ش لألوضا و شلزملاات شلزخو ش شرغطُ شلزرُ شلزةج جاد ش مؿ ش لى لزروااك
شلزلي وشلإلمخولط وات.

                                                           
1
- Asok Kumar Das, Mughal Masters, p.53.  

2
- Asok Kumar Das, Mughal Masters, p.54. 

 .57جش56مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصش
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ضموشري  اوهشراروشمفشوةـشزةج د ش ُشر ض عش ،لوشكا وؼشمارلذتشلألفا ؿش -2
ش مرخ ارتشلأل ج ـ.

 مانوىر -4
جش ددش(خة  ف)جش ه شىخفشلزمي وشلزمفا و(م ر هودل )ر ش(م ر هو)اطلؽشش لااشلةـش

جش دػدشرخلػـشـ(1585خ زموةػـشلزملاػُش ػُش اػدشلإلمخولطػ وشراخػوش ػُشةػرتش)ش(مػ ر هو)لزر ؽش
مػػفشرخاػػاشلزاراػػوشمػػفش رػػ فشلزريػػ اوش  مػػبلشةػػ ا جشر مػػ ؿشمفػػرواتشزخػػؿشمػػفشخاراػػ شش(مػػ ر هو)

 طشجػػ ماشلزر لواخ. لارملػػوشفايػػاتشيػػ و شمػػفشماطػػ طشامةػػتشرظػػ مُش راػػوىشمػػفشماطػػ
ش.1(جا رجاو)لزذراتش ُش ادشلإلمخولط وش(م ر هو)

 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:
ضموشري  اوهشرفا ؿش داد شزلةج جادشمارلذتشلألز لفجش ا شخلغشلألموشرراشوةـش -2

شمارلذت.ششش ش رز لف شري اوات شم ض   و ش،لو ش ل د  شري او  ش ُ شةج جاد شربلرت
ش(199ج179ز  ت)
ش ملوشكا وؼش -7 لزةج دش ُشري اوهشط خاشلزروليش لزفاؿشلإلمخولط و ش ج يوشوةـ 

شخ زارد شلزمغ ؿ شزؤلخ طو  شلإلمخولط وات شلزلي و شةج جاد شما شمرف خات شلزةج د
ش.شش(188)ز  ت

ش -2 ش لألفا ؿشش(م ر هو)وةـ شلز ةطى شلزج م و شخبفا ؿ شىمر كو شزلرخلاؽ ةج جاد
شر(194ج194ر ز  ش)لزاردةاتش،لوشرفا ؿشلزمخار وشلزمرم ةتش ردشوع ةا .شش

 محمد دولت دولت، -5
ا فشد زوشمفشم ظذُشلإلمخولط واتش ا ش داش لىشز   راشخػشش مؿشد زػوشاػ فشكلدهشش

 مػػؿشش اػػ شظاػػوشهػػ،لشلزػػرلشش لػػىشريػػ  اوشخ خور مػػاش لزخةػػر فجشامػػ شظاػػوشزػػاشر داػػاشآاػػوش
ش.9مم شاعادش ملاشلزوةمُش ُشلزخبلطشلإلمخولط و ششد زوشا دـشلزليو

 مميزات رسوم السجاجيد في تصاويره: ولعل من أىم

                                                           
1
-  Amina Okada, Indian Miniatures of the mughal Court, p.136. 

 .89مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجصشش-9
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شلزةج دش ُشري  اوششد زوشم مدششخةاطتشلزرا افش لزفاؿش لزمضم فش -2 ج يوشوةـ 
 لزكاو ُ.

ج يوشلألز لفشلزمةرادمتش ُش مؿشلزةج جادش ُشري  اوهشدلارتشزلغ اتشرماؿشىزىش -7
 .ش(183)ز  تشلزل فشلزخرُشخدوج را

 دىان جعفر -6
جش لةػػػرموش ػػػُش(راخػػػو) ا رػػػاشلزخملاػػػتش لزذراػػػتش ػػػُش اػػػدشلإلمخولطػػػ وش(جخذػػػوشدهػػػ ف)خػػػدرش

 يػػػوشلإلمخولطػػػ وشجاػػػ رجاوش فػػػ هشجاػػػ ف.ش اػػػ فشمةػػػ  الجش ػػػفشر ضػػػانشراخػػػوشر مػػػاشلزر راػػػتش
خ زيػػ وجش زػػاشمراػػ شريػػ اور فشفػػااور فش همػػ ششرخػػ شلزذضػػؿشالػػدـشألاخػػوشلزجػػكيشلزرػػ رُشمػػفش

ش.1شراخور ماشش ششلزطذؿشراخوشارخلـشلزري اوشخ زخرددات
ا رػوشرذرلػدشلزددػتش و  ػتشش(راخػو) امافشلزل ؿشخبفشر مػ ؿشجخذودهػ فشلزمخاػو ش ػُش اػد

ش.9لزريماـش ُش افشلمر كوشر م زاش ُش ادشجا رجاوشخ إلرل فشلزفداد
 ولعل من مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاجيد:

 رب(197ز  تش)شلزروااكش لىشوةـشلزةج دشاخريوشماـشزآلر  ش ُشلزري او . -2

 ارو شكاو تشلزةج دش ُشري  اوهشخخريوشلزج متشلز ةطى. -7

شزوةـش -2 شلزذ ر ت ش لألز لف شلزةج د  شة  ت شزوةـ شلزدلارت شلألز لف شا فشاةرادـ شم  م زخ ج
 (199ز  تش)شلإلط وشلزا وجُ.

 مسكين  -7
 راػػػػػػػ هشش(مػػػػػػ هاش)ش هػػػػػػ شىخػػػػػػفشلزذرػػػػػػ فش(راخػػػػػػو)مػػػػػػفشرفػػػػػػاوشلزميػػػػػػ وافش ػػػػػػُش اػػػػػػدش

وشراخػػػوش روجػػػاشرفػػػاوشر مػػػ ؿشلزميػػػ وش ػػػُشموةػػػـشلإلمخولطػػػ شلزلػػػ،لفش مػػػبلش(  يػػػُ)لزذرػػػ ف
ـ/ش1585ىزػػػىشلزريػػػؼشلزرػػػ رُشمػػػفشلزلػػػوفشلزةػػػ د ش فػػػوشلزمػػػابلد ش امػػػ شخػػػافش)ش(مةػػػااف)

ـ(جش دػػػدشةػػػ هـشمةػػػاافش ػػػُش مػػػؿشلزاراػػػوشمػػػفشريػػػ  اوشلزماط طػػػ وجش اػػػ شفػػػ وؾش1654

                                                           
 .147جش146لزخبلطش  ا  شلزفخ بش ُشلزري اوشلزمغ زُشلزارد جشصشمرىشةادش لىش ةفجشرةلا وشش-1

2
- Asok Kumar Das, Mughal Masters,p.135. 
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شر ما)خ زرل افش ُشخخضشري  اوشماط ط ايػاتشارػ وش لزيػ وشلزف ُش افشرذػ،شلزرا شش(وـك
ش.1(راخوشر ما) ش(رام ور ما) ُشماط ط وش

 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم السجاد:
شلزةج جادش ُشري  اوهشددالتش رخا شرخاتشلزخبلطشلإلمخولط و . -2  ج يوشوةـ 

شرجكليش -7 شاييو ش دد شلزاخاو  شلزةج د  ش  ؽ شيغاو  شةج جاد شرفا ؿ ايص
ش ش لألمولي شلألخ طو  شزجل   شلزيغاو  شج176شج164ز   و)ش لز ام ي.لزةج جاد

 (177شرج176

ش رفا ؿش -2 شلزخربلو شلزمرخدد  شلزرخ رات شلز ودت شوةـ ش لى شلزةج د شكاو ت ش ُ ل رمد
 لزج م وشلزمذييت.ش

ش ا،زؾش -2 شخ زي و  شلزر ؼشلزرطخالات شخلات شما شلزي و  ش ُ شلزةج جاد رر ةلوشرفا ؿ
 .9رر ةخوشماشلزخر يوشلزمخم واتش ُشالذاتشلزي و 

 بشنداس -8
 اػػ شدػػ ـشش(راخػػو)خفػػردل ش ملػػاشلزذرػػُش ػػُشلزةػػر لوشلألااػػو شمػػفش اػػدشلإلمخولطػػ وخػػدرش

خخمػػػػؿشلزرا ارػػػػ وش ر كاػػػػػاشلألزػػػػ لفش ػػػػػُشخخػػػػضشلزريػػػػ  اوجشخارمػػػػػ شةػػػػطاشرجمػػػػػاش ػػػػُش اػػػػػدش
لإلمخولطػػ وشجاػػ رجاوش رماػػكشخخمػػػؿشلزخ وروااػػ وجش لػػدشةػػػجؿشلإلمخولطػػ وشجاػػ رجاوشل ج خػػػاش

طول اشزلذر فشخفردل ش ُشم،اولراش ش ش.3ر ط هش اؿشهداتلزفدادش ل 
 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم السجاد

شلزةج جادش ُشري  اوهش  كعش -2 لهرـشخوةـشج متش ةطىشخاض  اتشلزفاؿش ةطشوةـ 
 لري ؼشلزج متش ُشلألوا فشلألوخخت.

                                                           
1
-  Amina Okada, Indian Miniatures of the mughal Court,p.125,126. 

زي و جشومـشخوعشلزذر فشلزمغ زُشلزارد ش ُشوةـشلزر ؼشلزرطخالاتش رفا ؿشلزخم  وش لزخر يوشلزمخم واتش ُشلش-9
 دـشلةرادلماشألد لوشهردةاتش ماش،زؾشرذ،ه ش ُشلزري او شخخول تش   لت.شولجا:شمرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُش

 .95جش94مولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصش

لةماشلأليلُش فر دلة شش ا شمي وش، شريؿشهرد .ش 
3
- Asok Kumar Das, Mughal Masters, p. 113. 
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شج م وشمذييتشيغاو ش مرم ةتش فش -7  مدش لىشكاو تشلإلط وشلزا وجُشخوةـ 
 .(196جش195جش187رج185جش185جش189)ز   ووع ةا 

 د ـشخوةـشلزج متشلز ةطىشخل فش  رنشخارم شز روشة  تشلزةج د شخبز لفشد رمت. -2

 ميكند -9
ـ(جش اػ فشضػمفش1583ـ/ش1589خ زموةـشلزملاُشلألاخو ش ُش ػ لزُش)ش(ماارد)لزر ؽ

ومػػـشررػػاشزػـشالػػـشخب مػػ ؿشمرذػػود شىالشدلػػابلجش م زخػػ جشمػػ شاػػ فشش(راخػػو)لزذرػ رافشلزمماػػكافش ػػُشموةػػـ
شافروؾش ُشلزرل افشر ش مؿشلزرا ار وشلزخ متشزلي و .

شلزر ضػػا ات شر مػػا) ػػُش زخػػؿشمػػفشرهػػـشلأل مػػ ؿشلزرػػُشلفػػروؾش ااػػ شخخػػضشلزوةػػـ  شلزػػوـك
ش.ش1( ج ماشلزر لواخش راخور ماش امةتشرظ مُشلر و شةاالُ رام ور ماش ش
 مميزات إسموبو في رسم السجاجيد:ولعل من أىم 

ش لأل مو.ش -2 شلألكوؽ شمرؿ شزلرظو ش ملذرا شكلهات شخبز لف شلزةج د  شة  ت شخوةـ لهرـ
ش(144ز  ت)
ش ةج جادشزلرخلاؽ.شزبل رولشج يوشري  اوهشخا شةج جادش -7
شلزةج دشخب م زاشو رل جش -2 جماشخافشلألز لفشجمخ جشددال جشم ام ججشمم شرضذىش لىشوةـ 

ش جم الجش وادلج.
 لعل -11

ضمفشرةػ ر، شلزريػ اوش ػُشخػبلطشراخػوش  مػؿشخ زموةػـشش(راخو)يرذاشرخ شلزذضؿش كاو
ـ(جش ه شمفشراروش ر رُشموةػـشراخػوشىرر جػ جشزليػ وش1655ـ/ش1589لزملاُش ُشلزذرو شخافش)

شش145 اػػ شخلػػغشىرر جػػاشلزخػػ دُش ػػ لزُش) يػػػ و شخ داػػت(شمػػفشماط طػػ وشمرر  ػػتشمرػػؿشلزػػػوـك
ش.9ر ماجش خ خوشر ماجش راخور ما

  
                                                           

ر داخاشخإةـششماردش. ملوشخخضشلزي وش 

 .64جش63مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصشش-1

.شام شج يشر داخاشش لىشخخضشر م زاشخإةـششالؿش
 

2
- Asok Kumar Das, Mughal Masters,p. 69. 
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 الفني في رسم زخارف السجاجيد: أسموبوولعل من مميزات 
ش مؿشةج جادش لىشمة   وشاخاو شرغطُشروضاتشلزي و . -2
شلزرخ راتش لىشة  تشلزةج د .ش -7 شخوعش ُشوةـشلزوةـ 
شلزةج جاد.ش -2 شومـشارو شلألفا صش ُشري  اوهشزاراش مؿش لىشىخولكشوةـ 
 كيسوداس -11

اخػوجش دػدشلشلز،افش مل لش ُشلزموةـشلزملاُشزئلمخولط واخرخوشااة شمفشرفاوشلزذر رافش
ربروشخبة زابشرة ر، شلزري اوش ُش ادشراخو.ش ددشظاوشر داخاش لىشلزري  اوشلزمرة ختشزاش

ااة شابلف.ش دػ ـشخخمػؿشلزخداػدشمػفشلزريػ  اوش ػُشماط طػ وشمرر  ػتششخإةـشااة شدل شر 
شر ماشمرؿ ش.1لزر لواخاخوشر ماش شج ماشل رام وشر ماش ششوـك

 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:
شماوشةادش لُش ُشوةـشكا وؼشلزةج د.شلزربروشخإةل بشلزذر ف -2
شظا وشلإلةل بشلأل وخُشخ ض  ش ُشكا وؼشلزةج جادش ُشري  اوه. -7
ظاوش ُشري  اوهشىةرادلـشجدادشزلةج دش ا شوةـشةج د ش،لوشج متش ةطىش لىش -2

ش(173ز  ت)لتشرغطُشلزفو تشمفشر لى.شفاؿشخا واتشامظ
 بيورا -12

ـ(شجرخػػ جش1655ـ/ش1585 ػُشلزموةػػـشلزملاػُشزئلمخولطػػ وشراخػوش امػػ شخػافش)شخاػػ ول مػؿش
ىزػىشجرػبشخةػ  فش دلةػ لروش ااةػ ش مةػػاافجش اػ ش مػؿشمخاػـش ػُشريػ اوشلزماط طػػ وش

شر مػػػػاش رام ور مػػػاش لزػػػػدولبشر مػػػػاش  ج  ػػػبشلزمال دػػػػ وش امةػػػػتش رظػػػػ مُشلزمرخػػػدد شمرػػػػؿشوـك
ش.9اخور مال خ خور ماش ش

 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:
شكا وؼشلزةج دش ُشري  اوه. -2 شارو شلزربراولوشلأل وخاتش ُشوةـ 
ش لزر ؼش -7 شلزمخم وات شلزخر يو ش لى شلزمرذ،  شلزكا وؼ شما شلزةج د شكا وؼ رف خا

ش لالير  ش ُشلزري او .
لدريوش ُش مؿشلإلط وشلزا وجُشزلةج د ش لىشلةرادلـشلزكا وؼشلزاردةاتشد لما ش -2

شاط طشمرخوجتش مرف خات.ش شوةـ 

                                                           
1
- Asok Kumar Das, Mughal Masters,p. 85.  

 .79رخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصشمرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشش-9
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 نقاش حسين -13
لفػػروؾش ةػػافشرلػػ ششمػػاشاخػػ وشلزذرػػ رافش ػػُشموةػػـشلإلمخولطػػ وشراخػػوشالشةػػام شلزذرػػ فش

شلزةج جادج ام شرجؿششخة  فش ااة جش ا شارماكش ةافشرل ششخر كااشلألز لفشخددتش ُشوةـ 
ش.1ربروهشخ إلةل بشلزذ وةُش ُشوةـشكا وؼشلأل مد ش لألوضا وش لأل لرُش لزف ولوشلزملاات

 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:
شلز جـش -2 شاخاو شةج د شوةـ ش لى ش خمد شلز ل د ج شلزي و  ش ُ شلزةج د شرفا ؿ رخدد

شزلر شةج د  شوةـ ش ُ شراض ج شلألوضش خوع شزلخو ششزئل رولشش لى شرغطات شر  خلاؽ
ش(173ز  تش)شلزملاات.

شررذا،شلزكا وؼشلزرخ راتشدلاؿشج م وش لري ؼشج م وشمذييت. -7
شرف خاوشكا وؼشلزةج دش ُشري  اوهشماشكا وؼشراةا وشلز  ل طش لزجدولف.ش -2
 بشتر -14

ش لةرموش ملاش ُش اػدشجا رجاوشمفشرفاوش ر رُشلزموةـشلزملاُش ُش ادشلإلمخولط و
خفػػروشمػػفشلزذرػػ رافشلزػػ،افش خػػو لش ػػفش ظمػػتش خاػػ يشلزػػخبلطشلإلمخولطػػ وشفػػ هشجاػػ فجش اخرخػػوش

ش.9لإلمخولط و ش ُشري  اوهـ
 ولعل من مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:

شلزرخ رات. -2 ش لزذو ع شلزج م و شرفا ؿ شكا وؼ ش مؿ ش ُ شلزو اخت شلزاط ط شىةرادلـ
ش(198ز  ت)
ش لزمردلالت.ش -7 شلزمرف خات شلزرخ رات شلزكا وؼ ش لى شلزةج جاد شكاو ت ش ُ لإل رم د

ش(195ز  ت)
شرف خاشكا وؼشلزةج دش ُشري  اوهشماشكا وؼشلزمرة ج وش لألكا ي.ش -2

  

                                                           
 .75مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصشش-1

2
- Amina Okada, Indian Miniatures of the mughal Court,p.165. 
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 ر ا أقا -15
 ػػُشر لاػػوش امػػاشرػػـشلةػػرموششواخػػل مػػؿشردػػ شوضػػ ش ػػُشلزموةػػـشلإلمخولطػػ و جش ػػُش اػػدش

جاػػ رجاوشش ػػُشم،اولرػػاشرفشردػػ شوضػػ شمػػفشجاػػ رجاوجش دػػدشارػػبش رػػاشش ملػػاشلزذرػػُش ػػُش اػػد
 اولوج لزدشلزمي وشرخ شلز ةفجشىزر ؽشخادمراشمر،شرفشا فشرماػولججش دػدشجمػاشىةػل خاشلزذرػُش

ش.1لزارد ش ُشلزري اوش لألةل بخافشلإلةل بشلزذ وةُش
 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم السجاد:

 شخبز لفش  ر تشخارم شج يوشرز لفشلإلط وشلزا وجُش،لوشررذا،شكا وؼشة  تشلزةج د -2
شز فشدلاف.

شرخ راتش -7 ش و ع شخارا  شايؿ شلز جـ ش رخ ر وشاخاو  شكه و ش رفا ؿ شكا وؼشرخ رات  مؿ
شددالت.

ش ةط -2 شلزرخ رات شلزكا وؼ شررذا، ش لى ش ردشش مد شمرم ةت شمذييت شج م و
ش(189ز  ت)شوع ةا .

 نقاش منصور -16
لزملاػُش ػُشرا اػتشلزلػوفشلزةػ د ش فػوشلزمػابلد ش اػ ش مػؿشىزر ؽشمري وشخ زموةـش

ر ؿشري  اوهش ػُشخ خور مػاجش م زخػ جشمػ شاػ فشاخمػؿشمفػ وا جشخر كاػاشلزرا ارػ وشلزل راػتش ػُشرلػؾش
ش.9لزري  او

 لزجداوشخ ز،اوشرفشلإلمخولط وشجا رجاوشاربش راش ُشم،اولراشرف:شششلألةر ،شمري وش
 ػػُش ػػفشلزريػػ اوش ػػُش اػػدشرخػػُشلإلمخولطػػ وشراخػػوششلزمللػػبشخػػػش)رػػ دوشلزخيػػو(شزػػا شزػػاشمراػػؿ

ش.3  اد ش
 ولعل من مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:

شلخدعش ُشوةـشلزا  ر وشلز اتش رفا ؿشلزكه وش لزرخ ر وش ُشكاو تشلزةج د.شز  ت -2
شربروشز دشاخاوشخ زطخاختش لزخا تشلزارداتش رلؿش را شلزاراوشمفشلزخر يوشلزكاو ات. -7
ش مؿش لىشرل افشة  تشلزةج د شخ زل فشلألكوؽشلزدلافشر شلألكوؽشلزذ رن.ش -2

                                                           
1
- Amina Okada, Indian Miniatures of the mughal Court,p.105. 

 .94رخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصشمرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشش-9
3
- Jahangiri, The Tuzuk I Jahangiri or Memories of Jahangir, Translated by: 

Alexander Rogers, Edited by: Henry Beveridge, New Delhi, 1978, p.11. 
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 بيك فروخ  -17
ـ(ش رملبشلزظفشرراشمفشري ؿشىاولراتش اػ شخػدرش1545 ُش  لزُشةرتش)ش زدش و  شخؾ

ـ(جش  مػؿش ػُشخػبلطش1585 ا راشلزذراتش ُشفاولكش اولة فجشرـشلور ؿشىزىشلزاردش ُشةػرتش)
مخولط وشجا رجاوجش لدشظؿش و انشخؾشام و شلزري اوش رىشخلغشلإلمخولط وشراخوش لخراشلإل

ش.1لزةخخافشمفش موهجش ددشجماش ُشل م زاشخافشلإلةل بشلزذ وةُش لزط خاشلزارد 
 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد

شمفش -2 شاخاو  شمة  ت ش فغلا  ش جما  شخاخو شري  اوه ش ُ شلزةج جاد شوةـ  لمر كو
شلزري او .

رماكش ُش مؿشلزكا وؼشلزرخ راتشلزمرف خاتش لزمردلالتش ةطش و عشرخ راتشرمؤلشروضاتش -7
شة  تشلزةج د .

رف خاوشكا وؼشلزةج جادش ُشري  اوهشماشكا وؼشلزخبلط وشلزاك اتشلزرُشراة ش -2
شلزجدولف.ششش

 داس رام -18
ـ(جش دػػػػػ ـشخب مػػػػػ ؿش1584ـ/ش1589ىزر ػػػػػؽشولـشدل شخ زموةػػػػػـشلزملاػػػػػُش ػػػػػُش ػػػػػ لزُش)

شخر كاػاششلألزػ لفشامػ شررػاشدػ ـشخخمػؿشريػ  اوشر مػؿشر داخػاشخمذػودهجششمفروات  ا شاػ فشالػـ 
ش.9 ددشرماكشىةل خاشلزذرُشخ زجماشخافشلألة زابشلزذ وةاتش لزارداتش لأل وخات

 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:
ش لزكا وؼشلزرخ ر -2 شاتش ُشة  تشلزةج د .ربروشخفد شخ زخا تشلزارداتش ُشررذا،شلزوةـ 
ش -7 شلزةج جادش ُشري  اوهش لىشرفا ؿش ـك ج يوشلزكا وؼشلزرخ راتشلزمرذ، ش لىشوةـ 

شرخ راتشيغاو ش مرر رو .
رخددوشرفا ؿشلزةج جادش ُشري اوهشمفشةج دشزئل رولشش ةج دشزلرخلاؽش ةج جادش -2

ش(165)ز  تشزرغطاتشلزخو ششلزملاُ.
                                                           

1-Amina Okada, Indian Miniatures of the mughal Court,p.116, 117. 
-Asok Kumar Das, Mughal Masters, p. 97. 

 .154مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصشش-9
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 بمشند -19
ظاػػػوش ػػػُشخخػػػضشر داخ رػػػاشرلػػػششش مػػػؿشخلفػػػردشلخػػػفششهػػػ شلزذرػػػ فشخلفػػػردشلخػػػفشولمػػػُشامػػػ 

شولمػػػُشجش هػػػ شراػػػ شلزميػػػ وخا ججش دػػػدشىزر ػػػؽشخ زموةػػػـشلزملاػػػُش ػػػُشر لاػػػوش اػػػدشلإلمخولطػػػ و
ش.1اخوجشرـشلةرموش ُش ملاش ُشلزموةـشلزملاُش ُش ادشجا رجاوش ف هشجا فل

 ولعل من أىم مميزاتو الفنية في تنفيذ زخارف رسوم السجاجيد:
شةج جادشلزرخلاؽشمرخدد شلزطا و.خوعش ُشررذا،ش -2
ش(193ز  تش)خوعش ُشوةـشةج جادشابمطاتشزلخو ششلزملاات.شش -7
شارو ش -2 شومـ شلزي و  شلإل رولشش ُشروضات شةج جاد شمفشوةـ  مؿش لىشىخولكشرجكلي

ش ر يوشلزي و .
 بياج -21

اخػػوش ػػُش ػػ لزُشةػػرتشلش لػػىشماط طػػ وشمرػػ،ش اػػدشلإلمخولطػػ وشخاػػ جش ودشلةػػـشلزذرػػ ف
ػػ1595) شر مػػا)دشلةػػماش لػػىشماطػػ طشـ(ش  ِّجه  دػػدشلةػػرموشش( امةػػتشرظػػ مُش خػػ خوشر مػػاشوـك

ش.9ف هشجا فشجا رجاوش لإلمخولط وشىرر جاشلزذرُش ُش ادشلإلمخولط و
 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:

شلزةج جادش ُشري  اوهشيغاو شلز جـش زـشرفغؿش -2 ج يوشلزكا وؼشلزرخ راتش ُشوةـ 
شر(953ج953)ز  اشاخاو شمفشة  تشلزةج د .مة  تش

 مؿش لىشر كااشلألفا صش ُشلزي و ش ُشفاؿشدل و ش) للت(شزلرل شش لز دا ش -7
ش(156ز  ت)مم ش مؿش لىشىخولكشة  تشلزةج د ش ل مذ ؿشوةـشلإلط وشلزا وجُ.ش

 الحسن أبو -21
ششـ(جش هػػػ شلخػػػفشلزذرػػػ ف1588هػػػػ/ش966 زػػػدشرخػػػ شلز ةػػػفش ػػػُشمدارػػػتشمفػػػادش ػػػُشةػػػرتش)

 خاػػدجش اػػ شارػػبشجاػػ رجاوش ػػُشم،اولرػػاش رػػاشششرخػػ هشرد وضػػ شمػػفششردػػ شوضػػ ش راػػ شلزميػػ و
 اػػولوجشىزر ػػؽشرخػػ شلز ةػػفش ػػُشاػػدمرُشمرػػ،شرفشارػػوشرماػػولججش الشمجػػ ؿشزلمل ورػػتشخػػافشر م زػػاش

ش.3 خافشر م ؿشرخاا....... ز،زؾش ا شجداوشخللبشر دوشلزكم فش
ىجش دػػػػدشخػػػػوعش ػػػػُشوةػػػػـش اػػػػ فشلزميػػػػ وشرخػػػػ شلز ةػػػػفشر يػػػػوشر شاوةػػػػـشخاػػػػدهشلزاةػػػػوش

شلزخ ورواا وش لزي وشلزفايات.
                                                           

 .157مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصشش-1
2
- Amina Okada, Indian Miniatures of the mughal Court,p.207,208. 

3
- AminaOkada, Indian Miniatures of the mughal Court, p.170, 171.  
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 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاجيد:
شلزةج جادش ُشري  اوهشخ زخة طت. -2 شلمر كوشوةـ 
شدلتشلزرا ار وشلزكاو اتشلزمةرادمتش ُشكا وؼشلزةج د . -7
شر(959ج959ر ز  )ج يوشخخضشلزةج جادش ُشري  اوهش لىشها تشة  تشخاض ي.ش -2
 ىاشم -22

 جدشر دااش لىشلزيػ وشر ا رػ جشخالمػتششه فػـششر ششماوه فػـشش اػ شرفشالمػتششماػوششهرػ ش
شالشرخرُشلزةادش  ةبشخؿشرولدششه فـششزم شرض  ا شزر داخاشىرخ وشريلاشلزذ وةُ.

مفشخبلدش  و شىزىشىدلاـشلزدافشخ زاردش ددش مؿشمي ولجش ُشلزموةـششه فـشماو لدشددـش
فػػ هشجاػػ فجش دػػدشرذػػ،شماػػوشه فػػـشلزخداػػدششُش اػػدشلإلمخولطػػ وشجاػػ رجاوش لإلمخولطػػ ولزملاػػُش ػػ

شر ما)شمفشلزخ ورواا وجشام شررةبشزاشي و ش ل د شمفشماط ط ش.1(لزوـك
 ولعل من أىم مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:

شلزربروشخ إلةل بشلزذ وةُش ُشوةـشلزةج دش ُشلزري  او. -2
كا وؼشلزةج دشخ زري او جش ج يوشلزةج جادش ُشري  اوهش خ و شلزخة طتش ُشررذا،ش -7

ش فشة  تشخاض يشا زاتشمفشلزكا وؼ.
ش لىش -2 شلزةج د  شلدريووشكا وؼ ش ا  شخكا وؼشكجكلجات شلزرخلاؽ شةج جاد كاو ت

شاط طشر لاتشمرخوجت.شش
 عبيد محمد عبيد -23

روخخػتشز  ػ وشجشطخلػ جشزرلػ شش لػىشرخػ شلز ةػف راػ شلزميػ وششردػ شوضػ شه شلخفشلزذر ف
رلػ فش روجاشىزىش يوشلإلمخولطوشف هشجا فجش ددشظاووشخول تش خادشم مدش خادش ُشوةػـش ل 

ش.9اؿشرذ ياؿشلزي و شمفشلزمبلخ ش لألر  ش لزةج دش ماوه 
 ولعل من مميزات إسموبو الفني في رسم زخارف السجاد:

شلز لدخاتش ُشررذا،شكا وؼشلزةج دشخ زري  او. -2

                                                           
1
-  Amina Okada, Indian Miniatures of the mughal Court,p.148. 

 .119مرىشةادش لىش ةفجش ر ر فش ُشمولةـشرخ طو شلزمغ ؿش ُشلزاردجشصشش-9
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ش ُشلزري  اوش -7 شلإلاولراتش ُش مؿشكا وؼشلزةج د لزربروشلز لضنشخإةل بشلزمدوةت
ش.رد شوض  ا شررلم،ش لىشادشرخااش

شج م وش -2 شمف ش ةطشرجكلي شكه و شرخ ر وش رفا ؿ شخوةـ  شلزةج د  شة  ت شخكاو ت د ـ
شمذييتشمرم ةتش ردشوع ةا .ش

 الدكني رحيم الفنان -24
لزريػ اوشلزر خخػتشإلدلػاـشلزػدافشخفػخاشلزلػ و شلزارداػتجشارخاشه،لشلزذر فشمدوةتشالاردهش ُش

شلزةج جادشاب دشرهـشلزر ؼشلزرطخالاتش ُشلزري او . ش ددشرماكوشري  اوهشخارو شوةـ 
 ولعل من أىم مميزات أسموبو الفني:

شلزجماشخافشلألز لفشلزذ ر تش لزل رمتش ُشكاو تشلزةج د . -2
شددالت.م ؿشىزىشلةرادلـشلز  دلوشلزكاو اتشلزرخ راتشلز -7
لرخاشلزرللادشلزمغ زُشلزارد ش ُشراياصشةج د شيغاو شزجل  شلألماوشر شلز  اـش -2

ش(911ز  تش)  ؽشلزةج د شلزاخاو شرمااكلجشزا.ش
 المدرسة تصاوير في السجاد ورسوم اليندي المغولي السجاد بين التشابو: رابعاا 

 اليندية المغولية
شلزةج جادشلزرُشخمل ورتشرم ،جشلزةج جادشلزخ داتشمفشلزخيوش لزمغ زُشلزارد شماشوةـ 

كاروشري  اوشلزمدوةتشلزمغ زاتشلزارداتش لزمدلو شلزم لاتشلزر خختشزا جشرجده شرفػ خاوشز ػدش
شاخاو.ش امارر شدولةتشه،لشلزرف خاشمفشابلؿشر جاشلزرف خاش رةخ خا.

 :اليندي المغولي التصوير في السجاد ورسوم السجاد بين التشابو أوجو (أ)

شلزارداتش - شلزمغ زات شلزمدوةت شلزارد ش ُشري  او شلزمغ زُ شلزةج د شطوك  جدوشاؿ
ش شرخ رات شكا وؼ ش،لو شةج جاد ش جدر  رجش147ج19ج18ج15رج7 وز  ) ا 

ش(155ج149 شيبل  ش ةج جاد شمر ظوش(191ج63ج61 وز  )ج ش،لو ش ةج جاد ج
ش ش  ا لرات شآدمات ش وةـ  ش86 وز  )ري اوات ش88ج ش91ج ش،لوش(914ج ش ةج جاد ج

ش شج م و ش لري ؼ ش ةطى شج م و رجش169ج115ج114ج111ج159 وز  )وةـ 
شهردةاتش(ج194ج175 شكا وؼ شوةـ  ش،لو جش135ج194ج193 وز  )ش ةج جاد
شلزطوك(955ج139 شر وخات شكا وؼ ش،لو ش ةج جاد جش139ج136ج135 وز  )شج
ش(ش195ج145
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ش لزذو عش - ش لألفج و ش لزرم و شلزرخ رات شلأل ولؽ شوةـ  شمف شلزرخ رات شلزكا وؼ رف خاو
شلزةج جادشمفشابلؿشلزري  او.ش لزرخ راتشلزمردلالتش ُشكاو تشلزةج دش كاو تشوةـ 

شش(146جش145جش144جش69جش55جش6جش5 وز  )
شلزري اوشلزمغ زُشلزارد ش لىش - شمفشمدوةت رذ،وشمر ظوشري اواتشا ملتشمبا ، 

شلألفا صش لز ا لر وششة  ت شلزمغ زُشار ذتشرطخالاتجش ا شج يوشوةـ  لزةج د
جش87جش86 وز  ) لزالذا وشلزمخم واتشام ش جدوش ُشلزري اوشلزمغ زُشلزارد .ش

شش(199جش198جش179جش164جش99جش91جش88
شىط ولوش - شكا وؼ شخخض شما شلزاردى شلزمغ زى شلزةج د شىط ولو شكا وؼ رف خاو

ط ولوشجل دشلزاربشلزمرذ،هش ىشرذ شلزذرو .شري  اوشلزمدوةتشلزمغ زاتشلزا شرداتش ل 
 :اليندي المغولي التصوير في السجاد ورسوم السجاد بين التشابو أسباب (ب)

ويمكوون إجمووال األسووباب زلػػدشرخػػددوشلةػػخ بشهػػ،لشلزرفػػ خاش دػػدش وجػػوش لػػىشخخضػػا ش
 كاآلتي:
ش - ش ا،زؾ شلزري  او شخخمؿ شلزملاُ شلزموةـ ش ُ شلزارد  شلزمغ زُ شلزذر ف  مؿشدا ـ

ش ملاتش شررر ي شلزكا وؼ شررذا، ش لى شلزمخ فو شلإلفولؼ شر  شلزرطخالات شلزذر ف كا وؼ
 ير  تش كاو تشلزةج دش ماوهشمفشلزر ؼشلزذرات.

شزير  تش - ش وشش رات شخ زارد شلزمغ ؿ شرخ طو  شلإلمخولط و ش ُش يو رضمفشلزموةـ
شش ُشلزذر فشلزرطخالاتشلزمارلذتش ا،زؾش وشش راتشزخمؿشلزري  اوش ا روشه،هشلز وش

  جولوشمرج  و ش راضاشإلةل بش رُش ل د.

ا لجاشش شىفولؼشاخ وشلزمي وافش ُشلزخبلطشلزمغ زُشلزارد شرمر ؿشماوشةادش لُ -
شرة ش ش  ضا شلزملاُج ش وششلزخبلط ش ُ شلزذرات شلز وات ش لى ش ماوهـ شلزيمد  خد

   متش د ل دش راتشرطخؽش لىشاؿشلأل م ؿشلزذراتش ىشلزخبلطشلإلمخولط وى.

ول ُشلزذفش)لإلمخولط و(شزاؿشلأل م ؿشمفشري  اوشماط ط وشر شير  تشمر خختش -
ةج جادش رلده ش ر ضانشرهـشمماكلرا ش  ا خا شزلذر رافش لزير عشمم شرروشخد وهش ُش
شخااطشو ااشمفش ا شطوؽش شلزاردات شزلذفشروخطشلزذر فشلزمغ زات ش  مت ش  د   ج د

 لزير  تش رة زابشلزكاو ت.
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زارد شاوةـشرفا ؿشلزةج دش ُشري  اوهشمفشاا زاشلزذرُشزـشاافشلزذر فشلزمغ زُشل -
ش زاراشد ـشخرجةادش ري اوشلزةج دشلز، شوآهشخخارااشمخ فو ش ُشلزخبلطشلإلمخولط و .

شلزةج دش - ش لى شلزربراو شلزارد شرم ربلش ُ ش لزم و  شلزم لُ شلز ل د  لزربراولوشلزذرات
 لىش ج دشرف خاششاذفشرطخالُش ا،زؾش لىشلزري اوشلزمغ زُشلزارد جشمم ش مؿ

ش ،زؾش شلزري  اوج ش ُ شلزةج جاد شوةـ  ش خاف شلزارد  شلزمغ زُ شلزةج د شخاف اخاو
شاخا شمدىشلزرولخطش لز  د شلزذراتشخافشلزذر فشلزمغ زاتشلزاردات.

 المغولية المدرسة تصاوير في السجاد رسوم بين واإلختالف التشابو أوجو: خامساا 
 المحمية المدارس فى السجاد ورسوم اليندية

شلزةػػج جادشخارػػو ش ػػُشريػػ  اوشلزمدوةػػتشلزمغ زاػػتشلزارداػػتش  ػػُشريػػ  اوش  جػػدوشوةػػـ 
ش.1لزمدول شلزم لاتشلزر خختشزا 

شلزةػػج جادش ػػُشاػػؿشمرامػػ شز ػػدشاخاػػوش زاػػفش جػػدوشخخػػضشلإلاربل ػػ وش  رفػػ خاوشوةػػـ 
 ػػُششلزخةػػاطتشلزر خخػػتشمػػفشىاػػربلؼشلزظػػو ؼشلزخا اػػتش لزجغول اػػتش لزرا ارػػ وشلزذراػػتشلزرػػُشررػػوو

فايػػػػاتشلزمدوةػػػػتشلزمغ زاػػػػتشلزارداػػػػتش ػػػػفشلزظػػػػو ؼشلزخا اػػػػتش لزجغول اػػػػتش لزرا ارػػػػ وشلزذراػػػػتش
شزلمدلو شلزم لات.

                                                           
ررماكششاليدشخ زمدلو شلزم لاتش ُشلزري اوشلزارد جشرلؾشلزمدلو شلزرُشلكدهووش ُشلألد زاـشلزارداتش لزرُش-1

خ زط خاشلزم لُش ُشرر  ؿشم ض   را شلزذراتش ددشا روشه،هشلزمدلو شم ج د شدخؿشدا ؿشلزمغ ؿشزلاردش لةرمووش
شلزمدوةتش شلهرمو ش ا  شلزارد ج شلزخبلط ش ُ شلزاردات شلزمغ زات شزلمدوةت شمخ يو  شلز دو شرذ  ش ُ شلزمدلو  ه،ه

اتشرر  زوشلز ا  شلإلجرم  اتشلزا ماتش لألة طاوشلزمغ زاتشلزارداتشخري اوشم ض   وشلزخبلطجشرم شلزمدلو شلزم ل
شلزارداتشلزلدامتش ري اوشلزمر ظوشلزطخاخاتشخ زخا تشلزاردات.

شلزرُش شلألمرلت شلزولجخ راتشجش روجاشرددـ شر ششلزمدوةت ششمدوةتشولجةر فش  زخؿشمفشرهـشلزمدلو شلزم لاتش ُشلزاردج
ش ؿشلزلوفشلزة خاش فوشلزمابلدااف.رِّرةبشزا،هشلزمدوةتشىزىشر لاوشلزلوفشلزة د ش فوش ر ل

شمدوةتشلزداف:ش ررماكشخإرر جش  اوشمفشلزماط ط وشلزمي و ش ُشلزلورافشلزة د ش فوش لزة خاش فوشلزمابلدااف.
مدوةتشج زلو:ش لزرُشه جوشىزاا ش ر رافشزلخمؿش اا ش ُشلزريؼشلأل ؿشمفشلزلوفشلزر مفش فوشلزمابلد جش زخؿشمفش

ش رد(.رفاوهـشلزذر فش)جذوده فشف
ـ(ش ريخ وشمواكلجش1739مدوةتشج م ش هُشلآلفشجكيشمفش الاتشج م شافماوش ا شد ـشر دوف هشخغك ه ش ُش  ـش)

ش را جشاخاولجشمر،ش،زؾشلز اف.
ـ(ش  رىشمرريؼش16هػ/ش15ولجا:شوجبشةادشر مدشلزماوجشمدلو شلزري اوشلإلةبلمُش ُشىاولفش لزاردشمر،ش)ؽش

شلزل هو جشماوشمرف و جشـ(ش ُشض يشمجم  تشمر ؼش18هػ/ش19)ؽ الاتشلآلر وشج مختشلزل هو جشوة زتشم جةراوج
 .931:ش991ـجشصش1999لزمجلدشلأل ؿجش
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 :المحمية والمدارس اليندية المغولية المدرسة فى السجاد رسوم بين التشابو أوجو ( أ)

  ج دشلزةج دشاخريوشرة ةُشمفشلآلر  ش ُشلزري او . -

شلزةج د.ش -  (959جش958جش186ج189 وز  )ارو شلزكا وؼشلزرخ راتشلزمرذ، ش ىشوةـ 

ررذا،شلزكا وؼشخي و شدواختشمفشلزطخاختش مردلالتش مرف خاتشماشخخضا ش ةطش و عش -
 ششش(911ج919ج913ج155ج148ج149 وشز  )رخ راتشملر ات.ش

،لوشفاؿشلزرف خاشمفش ا شلزفاؿشلزخ ـشزلةج جادشخ زي و شش ا شروةـشلزةج د ش -
جش199جش184 وز  )شش.تش ةطىشا اطشخا شربلرتشىط ولومةرطاؿش خ و ش فشة  

 ششش(959جش957

 ج يوشكا وؼشلزةج جادشمر ةختشزئلط وشلزخ ـش لزرا افشلزكاو ُشزلي و .ش -

شرِّوةـش لىش - ش ا روشلزةج د  شخ زي و ج شلزةج جاد شزوةـ رر عشلزمة   وشلزماييت
مة  تشاخاو شر شمر ةطتشر شيغاو شخ ةبشر ظاذا ش ُشلزم ض عشلزخ ـشزلي و .ش

 شششش(191ج193ج195ج196ج919ج913ج914 وز  )

 :المحمية والمدارس اليندية المغولية المدرسة فى السجاد رسوم بين اإلختالف أوجو (ب)

شلزمدلو ش - ش ف شلزاردات شلزمغ زات شلزمدوةت شري  او ش ُ شلزةج جاد شرفا ؿ رر  و
ش ةج جادش شابةر و شرِّخلؽ شلألوضش ةج جاد ش لى شرِّذوش شةج جاد ش رجد لزم لاتج

شلألفا ؿشزل شه،ه شرجد ش ُش افشزـ ش ُشري  اوش ِّوفوش لىشلزخو ششلزملاات ةج د
 شششش(167ج169ج177ج178ج185ز   و)شلزمدلو شلزم لات.

شكا وؼشلزةج دش ُشلزمدوةتشلزمغ زاتشلزارداتشخبز لرا شلزج،لختش رر ةؽشرماكوش - وةـ 
لزاطتشلزل راتشلزمرذ،شخا شكا وؼشلزةج جادجش ُش افشج يوشلألز لفش ُشلزمدلو ش

 شششش(958ج959ج915ج158ج161ج163ج166ز   و)لزم لاتشي واتش ردؿشررةال ج.ش

شخ - شلزاردات شلزمغ زات شلزمدوةت ش ُ شلزةج د شوةـ  شلزكاو اتشرماكو شلزخر يو و  ت
شلزخر يوش شج يو شخارم  شلإلمخولط و ج شلزط خا شلزةج د ش لى شرضذى شمم   رر مما 
شلزم لُش شرخا شلزط خا شلز جـ شاخاو  شخ زمدلو شلزم لات شلزةج د ش ُشوةـ  لزكاو ات

 شششش(955ج957ج915ج911رجبج197شز   و)زا،هشلزمدلو .ش
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شلزمغ زات - شلزمدوةت شري  او ش ُ شلزةج جاد شوةـ  شخ ز ا اتششج يو شررماك لزاردات
شلزةج جادش ُشلزمدلو شلزم لاتشج مد ش  خخاد ش فشلزجم دجش ُش افشج يوشوةمـ 
شد فش شخاط طشج مد  ش ررذ،شىط ولوشلزةج د  شلزكا وؼج ش ُشوةـ رماؿشىزىشلزرجواد

 شروليشكاو ى.

ربرووشكا وؼشلزةج جادش ُشري  اوشلزمدوةتشلزمغ زاتشلزارداتشخربراولوش راتش ل د ش -
ش شلزم و  ش ُ شخ ز ذ ظش لى شلزمدلو شلزم لات ش ُ شرماكوشكا وؼشلزةج جاد  اف

لزارد شلزلداـشماش ج دشربراولوش ل د ش زافش لىشىةر ا يشمل ورتشخم ش ِّجدشخ زمدوةتش
ش(181ج958ج915 وز  )شلزمغ زاتشلزاردات.

 لو المخصصة الوظيفي الغرض وبين وزخارفيا السجادة شكل بين العالقة: سادساا 
رفاوش ُشه،لشلزمخ  شىزىش ظ  ؼشلزةج د شار ذتشرطخالاتشمػفشاػبلؿش) بلدػتششر دشرف

لزفاؿش لزكا وؼشخ زمضم فش لزغوضشلز ظاذىشزلةج د(جش ا شامافشلزرخوؼش لىشلزغػوضش
لزػػػ ظاذُشزلةػػػج د شمػػػفشاػػػبلؿشفػػػاؿشلزةػػػج د ش لزكاػػػ وؼشلزمرذػػػ، ش لااػػػ جش مػػػفشرػػػـشرخػػػددوش

لزارػد جش اماررػ شىرخػ وش،زػؾشمػفشاػبلؿششلألمولضشلز ظاذاػتشزلةػج جادش ػُشلزخيػوشلزمغػ زُ
شلزةػػج جادشخ زريػػػ  اوش لزرمػػ ،جشم ػػؿشلزدولةػػتشةػػ ليشا رػػوشةػػج جادشار ػػؼشخ داػػتشر شوةػػـ 

شلزمغ زاتشلزاردات.
 ولعل من أىم األغراض الوظيفية لمسجاد المغولي اليندي ما يمي:

 (184، 183، 182، 11، 9، 8لوحات) لإلفتراش سجاجيد -1
 اػػػػ شرذػػػػوششلزةػػػػج د ش لػػػػىشلألوضشاجػػػػكيشمػػػػفشلألرػػػػ  شلزمركزػػػػُجش هػػػػ شلإلةػػػػرادلـش
لزمفا وش فشلزةج جادجش ددشرماكشه،لشلزر عشمفشلزةج جادشلزمغ زاتشلزارداتشمفش ا شفالاش

شبما يمي: كا و اش
 رفشلزةج د ش،لوشمة  تش مل  شاخاوشرةخا ج. -

 رف خات.اغلبش لىشكا وؼشلزةج د شلزكا وؼشلزرخ راتشلزمردالتش لزم -

شكا وؼش - ش لاا  شمرذ، شر  ش ةطىشاخاو  شلإل رولشش،لوشج مت ج يوشخخضشةج جاد
 هردةات.
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شلزداراتش - شلزري ص ش،لو شلزار خ و شمف شرم م ج شا زات شلإل رولش شةج جاد شج يو
 ر شلزخخ ولوشلزد   اتشر شرزل بشلألخ طو .

 ج يوشةج جادشلإل رولشش،لوشفاؿشموخاشر شمةرطاؿشزربل ـش ظاذرا . -

 ادشلإل رولشش ُشلألملبشرعطوه شلزفولوابشمفشر لىش رةذؿ.ج يوشةج ج -

 (191،85،84،83،81،78لوحات) الصالة سجاجيد -2
 زخػػؿشلأليػػؿش ػػُشزذػػظشةػػج د شرراػػ شمػػبا ، شمػػفشم ضػػاشلزةػػج دجشر شماػػ فشلزةػػج دجش
 ا شمفشرفاوشلةرادلم وشلزةج جادجش زخؿشمفشرهػـشمماػكلوشفػاؿش كاػ وؼشةػج دشلزيػبل ش

شيمي:ما لزمغ زُشلزارد ش
  ج دشكاو تشلزم  وابشاخريوشرة ةُش ُشكاو تشلزةج د . -

شلزطا و - شوةـ  شمف شا زات شلزيبل  شةج جاد شلآلدماتشج يو ش لألفا ؿ  لز ا لر و
  لزمر ظوشلزري اواتشزربل ـش ظاذرا .

رماكوشةج جادشلزيبل شخفالا شلزمةرطاؿجش ج يوشمل ة را شخلدوشةج دش دا ـش ودش -
 جم  تشمفشلأل ولد. ل دجشر ش)ةج دشيؼ(شزةج دشم

ج يوشة  تشةج جادشلزيبل شا زاتشمفشلزكا وؼشرم م جش ُشخخضشلأل ا فجشر شخا ش -
كا وؼشخةاطتش ُشر ا فشراوىجشر شلةرِّادـش ُشكاو را شلزذو عش لزخر يوشلزرخ راتش
 ُشرر مـش رر ةؽج رةرررىشمفشه،هشلزل  د شةج جادشلزيبل شلزافماواتشلزرىشرماكوش

 رو شكا وؼشلزة  تش ردلالا .ششخ زروليشلزكاو ىش خا

شلزفولوابشج ربش - شرعطو ش ر ا ر ج ش رةذؿ شر لى شمف شلزيبل  شلزفولوابشةج د  رعطو
  ل دشمفشلزةج د ش ر ا ر جشراوىشرةجوشخد فشفولواب.

شلزم ولبش - شمفشر لىش لد شخردزُشفاؿشمفا ه شزليبل  شلزمةرادمت رماكوشلزةج جاد
 زم شزلمفا هشمفشومكاتشدارات.

                                                           
شزطا وشرةذؿشم ولبشةج د شيبل شمفشلزخيوشلزمغ زُشلزارد شش  زارا ش  زتش واد شش(66ز  ت) ومـش ج دشوةـ 

ومـش ج دشلزم ولبشاخريوشرة ةُش ُش ر ود شالشاِّل  ش لاا .ش زارُشروجنشمفشابلؿشلزدولةتشرفشه،هشلزر ذتش
شلز واوشرداؿش ُش شرفشم د  شر شلزرخلاؽش ر،اوشراض ج شلةرادموشزلكارت ش وخم  شزليبل ج شرةرادـ شزـ ش زارا  كاو را 

 ير  تشه،هشلزر ذتشام د شرة ةاتش ُشلزير  تجشمم شاوجنشلرا شزلكارتشراروشمفشر شموضشآاو.
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اتشرمرؿشآا وشدوآراتش ار خ وش،لوشيخغتشداراتش ُش  الوشر دو ش جدوشرل ششار خ -
ش طلبشلزخلـجش زخؿش شر شةج جادشيرخوش ُشرم افشلزخخ د  شلزيبل  ركافشةج جاد
شكا وؼش شوةـ ش ُ ش لُ( شةاد ش)ماو شزلمي و شلزذرات شلزمماكلو شمف شلإلةل ب ه،ل

 (149تز  )لزةج جاد.ش

، 73 ،72، 71، 71، 1،2،4،15،16،66لوحات) لمتعميق وأستار لمزينة سجاجيد -3
134،135) 

 اػ شلةػػرادموشهػ،هشلزةػػج جادشىمػ شإلضػػذ يشلزفػاؿشلزجمػػ زُشر شاةػر و شزلرخلاػػؽش ػػ ؽش
شلزمدلاؿش رخ لبشلز جولوش  ر  وشلزر ل ،.

 وتميز ىذا النوع من السجاجيد المغولية اليندية بما يمي:
 ريمـشلزةج د شخمل  شمخافشخلدوشلزمدلاؿشر شلزر ل ،. -

 لزفولوابشلزةج د شمفشج ربش ل دش ه شرةذؿشلزةج د .رعطوش -

 اول ُشلزةجَّ دشةا زتشلزطُش لزخةطشزلةج د ش ردم شرِّخلؽ. -

شلزر عشمفشلزةج دش،لوشكا وؼشرخ راتش هردةاتش كا وؼشآدماتش - ج يوشكا وؼشه،ل
   ا لراتش مر ظوشري اوات.

ش اما - شلز جو ج ش ُ شلألر   شخبز لف شمورخطت شلزةج جاد شه،ه شرز لف شلز د ؼشج يو رر 
شلزمبا ، ش ش لزرم ،ج شلزارداتج شلزمغ زات شلزماط ط و شري  او شابلؿ شمف ش،زؾ  لى

شمرا ش ُشه،هشلزدولةت.
 ( 158، 157، 153، 148، 46لوحات) الممكية العروش تغطي سجاجيد -4

 اػػ شاماػػفشلزلػػ ؿشخػػبفشلزةػػج دشلةػػرادـش ػػُشرغطاػػتشلزخػػو ششلزملااػػتجش اػػ،زؾشلةػػرادـش
شاجل ش اا شلزملؾشر شلإلمخولط وش   فارا.امظلتشرخل شلزفو تشلزرُش

ش ددشول ىشلزذر فش ُش،زؾشرفشرعد شلزةج د شموض جش ظاذا جش كاو ا جش ُشلز دوش،لرا.ش

 ولعل من أىم مميزات السجاجيد المغولية اليندية المخصصة ليذا الغرض:
شاا طش - شىةرادلـ ش ارو  شير  را  شج د  ش ا،زؾ ش ررمالا ج ش رر  ا  شلزكا وؼ ارو 

لز واوش لز،هبش لزذضتش ُشير  را شزربل ـشلزغوضشلز ظاذُش لزجم زُشلزماييتش
 زا.
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شمل   - شزجل  ششج ي شلزمايص شلزخوش شاوةُ شمل   شخلدو شلزةج جاد ه،ه
 لإلمخولط و.

شمررظمتش - ش ماو شمرمرت شر  شام ةُ شر  شةدلةُ شفاؿ ش،لو شلزةج جاد شه،ه ج يو
 لزفاؿشمم شارر ةبشماشموضا شلز ظاذُ.

 خد فشىط وشا وجُش زـشرعطوه شلزفولوابش ردش   را .شج يوشه،هشلزةج جاد -

 ( 171،181،193لوحات) الحيوانات ظيور فوق كسروج استخدمت سجاجيد -5

 اػػػ شاماررػػػ شلإلةػػػردالؿشمػػػفشاػػػبلؿشريػػػ  اوشلزمدوةػػػتشلزمغ زاػػػتشلزارداػػػتشرفشلزةػػػج دش
شىةرِّادـشاةوجش  ؽشظاوشلزَدلختشر شلزذاؿشر شلز ي ف.

مفشلزرةػاجشلزػ خو ششلزمخلػ دش ػ ؽشظاػوشلزَدلخػتشمخ فػو شر ش ا شاِّضاشلزةوجشلزمير عش
شاِّذيؿشخاراش خافشظاوشلز ا لفشخلطختشمفشرةاجشلز واو.

خػؿشرجػػدش ػػُشر اػػ فشاراػػو شرفشلإلمخولطػػ وشايػػط بشمخػػاشلأل اػػ ؿش ػػُشو ػػبلوشلزيػػادجش
 دػػػدشا ضػػػاشلزاػػػ دجش ػػػ ؽشظاػػػوشلزذاػػػؿش اِّايػػػصشخاػػػ،لشلزاػػػ دجشماػػػ فشزجلػػػ  شلإلمخولطػػػ وش

شخبج دشرر لعشلزةج جاد.شش اِّذوششلزا دج
 ولعل من أىم مميزات ىذا النوع من السجاد المغولي اليندي:

 ررةجشلزةج د ش لىشجك افجشزرغطُشظاوشلز ا لف. -

 ركاوؼشخكا وؼشخةاطتشالشرمؤلشة  تشلزةج د . -

رماكوشه،هشلزةج جادشخ ألز لفشلزدلارتشزرر مؿش  لمؿشلزفم ش ربراوشلزوا  جشزاُش -
 ربل ـش ظاذرا .

شه،هشلزةج جادشا زاتشمفشلزار خ وشرم م ج.شج يو -
 خ،زؾشامافشلزل ؿشخبفشلزةج دشلزمغ زُشلزارد شلةرادـش ُشرمولضش ظاذاتشاراو ش -

 ضبلجش فشرهماراش ُشرلؿشي و ش لدخاتش فشمدىشلزروؼش لزودُشلز ض و ش لزرلدـش
 ُش يوشرخ طو شلزمغ ؿشخ زاردجشخؿش اخرخوشلزةج دشمفشريدؽششلالدري د  لزوا يش

شزر ؼشلزرطخالاتشرخخاولجش فشرخاتشلزلي وشلإلمخولط واتشآر،لؾ.ل
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 اليندي المغولي لمسجاد العامة المميزات: سابعاا 
اماررػػ شمػػفشاػػبلؿشلزدولةػػتشلز يػػذاتش لزر لالاػػتشزرمػػ ،جشلزةػػج دشلزمغػػ زُشلزارػػد شةػػ ليش
شلزةػج دشمػفشاػبلؿشلزريػ اوشلزمغػ زُشلزارػد جشرفشرةػرررجشخخػض شلزر ؼشلزرطخالاتشر شوةـ 

شلزةم وشلزخ متشلزرُشرماكشخا شلزةج دشلزمغ زُشلزارد شمفش ا شير  راش كا و ا.
ش ُش - شلزمةرادمت شلزا ـ شلزم لد ش لإلرل فش ج د  شلزارد شخ زددت شلزمغ زُ شلزةج د رماك

اخد شمفشش(ف هشجا ف)ير  راجشزدوجتشرفشلزةج دشلزمير عشمفشلزي ؼش ُش ادش
 .1ددراش جم زاشابراشمير عشمفشلز واو

ارو ش ددشلزخلدشلزمةرادمتش ُشلزخ يتشلزموخختشلز ل د جش ج يوشلزخلدش ُشمرراىش -
 لد (ش شش1958جش رىشخلغش ددشلزخلدشر ا ر جش ُشلزخ يتشلز ل د ش) لالررظ ـلزار  تش

 .9 لد (جشمم شاعادشج د شلزةج د ش مرر را ش9559)ش

شش(4)فاؿش(ةر ش  لد)لةرادـشلزذر فشلزمغ زُشلزارد شلزخلد شلزذ وةاتشلزمخو  تشخإةـش -
  ُشير  تشلزةج دشلزمغ زُشلزارد .

شزاُش - شم زخ ج ش شلز جـ شاخاو  شورةات شرر لؿ ش لى شلزاردات شلزمغ زات شلزةج جاد رهَخو يِّ
شلزرخ راتش لز ا لراتش لآلدماتش لزمر ظوشلزري اواتش ارر ةبشماشلزرر عشلزكاو ُش لزوةـ 

 لؿشلأل لاتشلزيغاو .لزا ملتجش اؿشه،هشلزكا وؼشالشامافشررذا،ه ش لىشلألر ش

)ةرتشرر لع(شر ش)ةرتشطوك(جشش ُشض يشلزدولةتشخلغوشرر لعشلزةج دشلزمغ زُشلزارد  -
ش رجد شلزكا وؼج شألر لع شيبل جش) ،زؾشرظولج شةج جاد ش،لوشكا وؼشرخ راتج ةج جاد
شري اوات شمر ظو ش،لو شةج جادششجةج جاد شلز ةطىج شلزج مت شوةـ  ش،لو ةج جاد

 .(كا وؼشر وخاتشلزطوكشةج جادش،لو،لوشكا وؼشهردةاتجش

لةرادـشلزذر فشلزارد شلزكا وؼشلزرخ راتش ُشكاو تشاؿشلزطوكشلزةوشلزة خلتشزلةج دش -
شلزمر ظوش ش،لو شزةج جاد شابوضات شلزرخ رات شلزكا وؼ ش خملو شلزارد ج لزمغ زُ

ش شكاو وشش(87ج99ج93ج94ج95ج96 وز  )لزري اوات شلزرخ رات شلزكا وؼ شرف ام 
شلزرخ راتش ش ا،زؾشكاو وشلألفا ؿ شز  ت شلزيبل  شلزم ولبش ُشةج جاد ا فرُش لد

                                                           
لفششلزةج دشلزمغ زُشلزارد شجشلزمجلدشلأل ؿجشلزاا تشلزميواتشلزخ متشدولة وش ُشلز ض و شلإلةبلماتجشمل ؿشخخر شش-1

 .314ـجشصش1985زلار بجش

 .161رورةوشا رؿجشلزذر فشلإلةبلماتجشروجمتشر مدشم ةىشجشدلوشي دوجشخاو وشجشصششش-9
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ش ش شلزدلاؿج شمف شلز ةطى شلزج م و شلزاردةاترفا ؿ شلألفا ؿ ش ةط شا،زؾ شجشرِّذ،و
شلأل وخُش شلزربراو شزر مؿ شىرخا ة ج شم  و  شلزرخ رات شلزكا وؼ ش جدو ام 

 (136ج137ج138ج145 وز  )

شرما - شوةـ  شر  شلزرخ رات شلزكا وؼ شا رو شة لي شلزارد  شلزمغ زُ شلزةج د شكا وؼ كو
لزطا وش لز ا لر وش لألفا ؿشلآلدماتشخ ز لدخاتشلزفداد ش لزلوبشمفشلزطخاختشالشةام ش
شلزارداتش شلزذفشلإلاولرُش ُشلزخيوش شلزمغ زات شمفشلزخا ت شلزخر يوشمةرمد  رفشه،ه

 (87ج97ج98 وز  )لزيذ  .ش

ةج دشلزمغ زُشلزارد ش ىشاراوشمفشلأل ا فششخخاد ش فشلزراولوجشج يوشكا وؼشلز -
شلزرم رؿش لزرر ظوش ىشم ض   وشكاو اتش شلزذر فشلزمغ زُشلزارد شخرظوات شلزرـك  دد

 دلالت.ش

ش ةطىش - شة  ت شفاؿ ش ُ شرمرؿ ش  ـج شخفاؿ شلزارد  شلزمغ زُ شلزةج د رماك
ش شلزم ض ع ش اضـ شلزةج د ( ش ا اشلألة ةُزلةج د )مرف شلزكاو ت شربلرتش ى شخا  ط

 رضـشلإلط ولوشكا وؼشرخ راتشش(59)فاؿشىط ولوشا وجاتشراخوه شلإلط وشلأل ةط
شرفا ؿشهردةاتشر ا ر جش شخخضشلز ج هشلألدماتش وةـ  شمردلالتش مرف خاتشم زخ جش وةـ 

 .(69:شش65مفشش)رفا ؿ

شلةرادموش - شلزةج جاد شخخض ش رجد شلزاردى شلزمغ زى شلزةج د شلةرادلم و رر  و
 ر شلزكارتش لزرخلاؽش شةج جادشزليبل ش لةرادـشاغط يشزلخو ششلزملاات.شزبل رولش

رماكشلزةج دشلزمغ زُشلزارد شخخدـش ج دشر دااشزي رخااجش ضبلجش فشدلتشلزكا وؼش -
شلآلدماتش شلز ا لر وش لزطا وش لزوةـ  لزار خاتشى،لشم شد وروشخ زكا وؼشلزرخ راتش وةـ 

  لألفا ؿشلزاردةات.

ش - شرفا ؿ ش جدو شلزارد .ش ششلزةماوغشمرؿاول ات شلزمغ زُ شلزةج د شكاو ت ش ُ لزرراف
 (914جش88جش86 وز  )

رخددوشرفا ؿشلزج م وشلزمةرادمتش ُشكاو تشلزةج دشلزمغ زُشلزارد جش ظاوشزدار ش -
شخا وات شوةـ شها ت ش لى ش ةطى شج مت ش،لوش(115ز  ت)ش(54)فاؿفاؿ ش ج مت ج

شج م وشمذييت  رفا ؿشلري ؼشج م وشش(55)فاؿفاؿشمخافجشام ش جدر شوةـ 
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ش  شج م و شألوخ ع شوةـ شلزةػػػػػلألواشىػػػػػ ا،زؾ شزة  ت شلألوخخت شج د .ػ ف
 (119ج113ج114 وز  )

شلزمغ زاتش - ش ُشكا وؼشلزةج جاد شمرذ،  ش)رفُ( شلزة بشلزيارات ش جدوشكاو ت ام 
 (153ز  ت)لزاردات.ش

شمرؿش و ُش - شلإلرجلاكات لزةج دشُشكا وؼش ش(S-R) جدوشف ولوش  و ؼشخ زلغت
 (136جش135جش134 وز  )لزمغ زُشلزارد .

ش ددش - ش ُشكا و اج شلزمةرادمت شلزل رات شلزاطت شلزارد شخجم ؿ شلزمغ زُ شلزةج د رماك
 .1اروشىةرادلـشلزل فشلأل موش لزخرُش لزخورل زُشلزدلافش ُشكا و ا

شا روشربراولوش - شلزمغ زُشلزارد شة لي ش لىشلزةج د شلز ل د  رخددوشلزربراولوشلزذرات
شلزربراولوشىاول شخافشه،ه ش لزجما شربراولوشيارات شر  شربراولوشرواات شر  شر وخات شر  رات

لز ل د ش لزربراولوشلزارداتشلزم لاتشجمخ ش را شم ام شجخؿشلزذر فشلإلةبلماتشلزارداتش
 ،لوشط خاشا صشاماكه ش فشماوه شمفشلزذر فشلألاوى.

                                                           
 .ش316جش315ةخ دشم هوجشلزذر فشلإلةبلماتجشصشش-1
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  السجاد عمى الفنية التأثيرات
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 اليندي المغولي السجاد عمى المحمية التأثيرات: أولً 

محمية أىم ما يميز حضارة المسممين في اليند أنيا مزيج بين حضارات عديدة 
 :لتالىعمى السجاد المغولى اليندى  كا الفنية. ويمكننا دراسة التأثيرات 1ووافدة

 القديمة اليندوكية الموروثات -1

 القديـ اليندى بالفف المغوؿ أباطرة فنانى عالقة (أ)

تأثر كبار الفنانين الينود في العصر المغولي اليندي بالعديد من التقاليد اليندية 
الذي ظير في أعمالو الموروث اليندي القديم،  )بزوان(القديمة ولعل من أىم ىؤالء الفنانين 

وقد تأثر فناني العصر المغولي اليندي بيذه الموروثات اليندية القديمة عن طريق 
لمدارس المحمية كالمدرسة الراجبوتية أو ما تخمف عن الحضارة اليندية اإلتصال المباشر با

القديمة من أعمال فن النحت والتصوير ترجع آلالف السنين، وبذلك اكتممت شخصية 
الفنان المغولي اليندي الذي جمع بين إحياء التقاليد اليندية القديمة وبين التأثيرات الفنية 

 .2الوافدة

انتقال التأثير المحمي ىو توظيف األباطرة المغول لمفنانين ولعل من أىم عوامل 
وقد بدأ ىذا التقميد منذ عيد ىمايون ووصل إلى قمتو  اليندوس في المرسم اإلمبراطوري،

العديد من المصورين من كل أنحاء اليند بما  اكبر ، حيث عمل بمرسم اكبر في عيد 
 .   3بالصور ئع األدب السنسكريتيفييا جوجارات وراجبوتانا وعيد إلييم بتوضيح روا

وكما ذكرنا سابقًا أن حضارة اليند تعود إلى أزمان غابرة حيث كانوا الينود قديمًا 
يتحمون بحمي مصنوعة من البرونز ذات أحجام مستطيمة ومربعة تظير عمييا بعض 

لم و  النقوش ىي في مجموعيا كتمك النقوش التي توجد عمى أوانييم المصنوعة من الخزف،
إلى صناعات نحاسية  امتدتتقتصر صناعة إنسان ذلك العيد عمى البرونز والخزف بل 

                                                           
1-Hermann Goetz, India Five Thousand Years of Indian Art, Methuen, London, 1960, 

p.21. 
2
- Ernst J. Grube, Land Marks of the World's Art, The World of Islam, London, p.170. 

-  448انظر معجم المصطمحات، ص. 

رحاب بيومى عبد الحافظ بيومى، زخارف أطر تصاوير المدرسة المغولية اليندية، رسالة ماجستير، غير  -3
 .562م، ص2009منشورة، جامعة القاىرة، 
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ورصاصية ونيكيميو وكانوا يعرفون المرايا ويحسنون استخداميا ويتقنون في عمل التماثيل 
 .1الفخارية والبرونزية وتتجمى فييا آيات الفن والروع

القديمة جاءت معبرة عن  ومما ال يدع مجااًل لمشك أن ىذه الصناعات اليندية
معتقدات اليندوس وقد تأثر بيا الفنان في العصر المغولي اليندي ونقميا كعناصر زخرفية 
دون النظر إلى دالالتيا أو إرتباطيا بالعقيدة اليندوسية ولكنو إقتبسيا كمحاولة منو إلحياء 

بعينو ويتعايش معيا  تراث اليند القديم ، وكعناصر منفذة عمى اآلثار اليندية القديمة يراه
 . 2بوجدانو

وحينما قامت دولة المغول باليند تقابمت وتكاممت مع الثقافة اليندية القديمة ولم 
يحدث تنافر بين الثقافتين بل أخذ المسممون عن الفنون والعموم اليندية القديمة بما يتناسب 

مى صعيد الفنون مع عاداتيم وصبغوا ذلك بالصبغة اإلسالمية، ولم يكن ىذا التقابل ع
 .3التطبيقية فحسب بل امتد ليشمل عموم الطب والفمك واليندسة والزراعة وغيرىا

وقد نشأ في مدينة أجرا وغيرىا من المدن اليندية أثناء عصر أباطرة المغول باليند 
 .4طرازًا فنيًا مختمطًا وىو طراز فني ىندي إسالمي

التي تعتمد عمى تقارب األفكار والجمع بينيا ساىمت  اكبر ويمكن القول أن سياسة 
بشكل كبير في تنوع التأثيرات الفنية عمى الفنون في عيده سواء كان ىذا التأثير محمي أو 

                                                           
عثر عمى أوانى فخارية من صناعة اليند مؤرخة لفترات قديمة من حضارة اليند قبل الميالد وقد زخرفت ىذه - 1

إلى المون األصفر الشاحب كما عثر عمى أختام عمييا رسوم لحيوانات مثل  األوانى ببصمات مدورة وىى تميل
أحادى القرن والثور ذى القرن القصير والفيل واألسد والجاموس والتمساح والظبى ؛كما تأثر الفنان اليندى المسمم 

م" 6تمر حتى "ق ق.م" واس 2بالتصوير والنحت البوذى القديم الذى نفذ عمى جدران الكيوف ويبدأ تاريخو من"ق 
حيث ساد فى ىذا الفن  نحت وتصوير صور الحياة العامة كموضوعات صيد الظباء السوداء واألسود وصيد 
األفيال. أنظر : كريم حسين أحمد ، دراسة مقارنة بين التصوير فى مدرسة إيران اإلسالمية ومدرسة اليند 

إشتيرت اليند  ؛77: 75م ،ص 1992مة ، حموان،اإلسالمية ،رسالة ماجستير،غير منشورة ،كمية الفنون الجمي
بصناعة المنسوجات منذ القدم ولعل من أبمغ األدلة عمى ذلك تمك الحفائر التي أجريت في مقابر "موىنجودورا" 

"Mohenjodora في اليند وعثر في ىذه الحفائر عمى قطع من األقمشة القطنية المصنوعة في اليند والتي "
 م، 1998 د.م،ثريا نصر، تاريخ أزياء الشعوب، سنة ق.م( أنظر: 3000يرجع تاريخيا إلى )

 .346ص 

 . 10 ،9أحمد البشبيشى ، اليند خالل العصور، ص -2

 .7: 3م، ص 1997، 399الثقافة اإلسالمية في اليند، ممحق خاص بمجمة صوت الشرق، العدد  -3

 .409م، ص 1986، 1الفكر، طنور الدين حاطوم، تاريخ القرن السابع عشر في أوربة، دار  -4



 الفصل الخامس       السجاد المغولي الهندي                                                                     

345 

 

من نقل الزخارف ذات  اكبر فمم يتحرج فنانى عصر  ،1وافد عمى شبو القارة اليندية
 ية وتصاوير المخطوطات والعمائر.اليندوكى الوثنى وتنفيذىا عمى الفنون التطبيق

حيث زاد تواجد التأثيرات المحمية اليندية القديمة في الفنون والتصوير المغولي 
ال سيما في تمك األقاليم المحمية التابعة لميند مثل إقميم  اكبر اليندي في عيد اإلمبراطور 

ن التأثيرات الراجبوت الذي عكس لنا من خالل األعمال الفنية الخاصة بو العديد م
 .2اليندوكية القديمة ذات العالقة الوثيقة بالديانات اليندية القديمة

 اكبر ظير التأثير المحمي اليندوكي في األعمال الفنية المبكرة في عصر اإلمبراطور 
من أىم مراكز التأثير المحمي اليندي القديم  (جرات والبنغال والدكنگكشمير و)وكانت أقاليم

 .3صوير في عصر أباطرة المغول باليندعمى الفنون والت

كما تأثرت المدرسة الراجيوتية في التصوير بالمدرسة المغولية اليندية اإلسالمية مع 
 .4إحتفاظيا بالتقاليد اليندية القديمة

قميم الدكن من أىم المراكز المحمية التي تأثرت گوتعتبر جاوا و جرات وراجستان وا 
 .5إلى المدرسة المغولية الينديةبالطابع اليندي القديم ونقمتو 

 اليندى المغولى السجاد عمى القديمة اليندوكية التأثيرات مظاىر (ب)

مما ال شك فيو أن الفنان اليندي مال في بعض األحيان إلى إحياء التراث اليندي 
القديم من خالل استخدامو لبعض العناصر الزخرفية التي وجدناىا منفذة عمى المعابد 

القديمة مع محاولة إضفاء بعض الحيوية عمييا وصبغتيا بالطابع اإلسالمي، ولعل اليندية 
 من أىم العناصر المستوحاه من ىذا الفن اليندي القديم وذلك التراث العتيق ما يمي:

                                                           
1
- Colonel G.B. Malleson, Rulers of India, Akbar and the Rise of the Mughal Empire, 

Oxford, 1899, pp. 65-71. 
2
- Colonel G.B. Malleson, C.S.I Rulers of India(Akbar) and the Rise of Mughal 

Empire, Oxford, 1903, p. 73. 
3
- Http:// ww.Jstor.org, Maurices Diamnd, Mughal Painting under Akbar the Great, 

s.d.p. 48. 
 .154م، ص 1973أبو صالح األلفي، الموجز في تاريخ الفن العام، الييئة المصرية العامة لمكتاب،  -4

5
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, Agamkala Prakashan, Delhi, 

s.d.p. 8. 
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 استخداـ األشكاؿ اليندسية كعنصر زخرفى -1
سجاد يرجح أن األشكال اليندسية ال سيما األشكال النجمية وجدت في زخارف ال

ِخَذت األشكال اليندسية من الفن  ُُ المغولي اليندي كتأثير محمي وليس تأثيرًا وافدًا، فقد ُأ
اليندي القديم حيث وجدت منفذة عمى بعض المعابد اليندية القديمة ونفذت عمى الفنون 
التطبيقية وخاصة السجاد وعمى زخرفة جدران العمائر اليندية في العصر المغولي 

 (119، 118، 117لوحات) (58، 57، 56لاشكأ) .1اليندي

 شجرة الحياة -2
تعبر  (شجرتان مقدستان)ندي القديم باسم قد عرفت ىذه الشجرة في األدب اليو 

إحداىما عن األرض واألخرى عن السماء،وقد وجدت رسوم شجرة الحياة بكثرة عمى 
ة ويقسميا سجاجيد الصالة المغولية اليندية حيث كانت تنفذ كفرع كبير يمأل ساحة السجاد

 (76، 74، 65، 63 لوحات) الزخرفة. إلى نصفين متماثمين فى
                                                           

أحمد رجب محمد عمي، منشآت السمطان شيرخان األفغاني بمدينة دليي باليند، بحث في ندوة اآلثار  -1
 .92، 91م، ص 1998اإلسالمية في شرق العالم اإلسالمي، 

-، الزخارؼ اليندسية عمى السجاد "ذات أصؿ سمجوقي" وقد إشتيرت بو السجاجيد الممموكية 
ينسبون صناعة أكثر السجاجيد المعقودة ذات الزخارف اليندسية الموجودة في  فإن كثير من العمماء والباحثين

المتاحف األوربية إلى مصر وذلك لتشابو زخارفيا مع الزخارف اليندسية الممموكية الطراز والتي ظيرت عمى 
أن العديد من التحف التطبيقية التي صنعت من مواد مختمفة، حيث تميزت السجاجيد الممموكية في مصر ب

أرضية السجاد مقسمة إلى مناطق ىندسية تنتشر عمى جميع ساحة السجادة وأبرزىا الشكل النجمي الذي يتوسط 
 األرضية وىي نفس الزخرفة النجمية التي إنتشرت خالل العصر الممموكي وخاصة عمى التحف الخشبية.

لظن من تمك الزخارف المنفذة عمى وعمى أية حال فإن الفنان اليندي قد أخذ الزخارف اليندسية ونفذىا أغمب ا
المعابد اليندية القديمة ولكن ىذا ال يجعمنا ننكر أن أول من استخدم الزخارف اليندسية في زخرفة السجاد ىم 
السالجقة األتراك ثم نقل ىذا التأثير إلى كافة أنحاء العالم اإلسالمي، وبناءًا عمى ذلك ىناك زخارف وأشكال 

وث اليندي القديم كتأثير محمي، وتصميمات ىندسية أكثر تطورًا أخذت من الفن ىندسية مأخوذة من المور 
 السمجوقي كتأثير تركى عثمانى وافد عمى الفنون اليندية في العصر المغولي.

أنظر: ممدوح رمضان محمود أحمد، رسوم العمائر والتحف التطبيقية في صور المخطوطات في العصرين 
 .224م، ص 2006القاىرة، جامعة  توراه،األيوبي والممموكي، رسالة دك

شاع في زخارف السجاد الممموكي الزخرفة بأشكال ىندسية وعادة ما تنفذ كأنيا تشع من مركز واحد في  -
منتصف السجادة، وال أحد ينكر أن ذلك وجد بكثرة في زخارف السجاد الممموكي حيث بدت زخارفو وكأنيا 

 :وحدات ىندسية تمأل ساحة السجادة.أنظر
Esin Atil, Renaissance of Islam, Art of the Mamluks, smith sonian Institution 

press,s.d. p.226.  
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أشكال مستديرة تضم بداخميا أشكال داخل التصميمات النباتية الممتوية المنفذة  -3
"أنور  حيوانية أو آدمية أو شكل طائر حيث وجدنا أقدم نماذجيا في اليند في

 .1منذ القرن األول قبل الميالدورا" پادىا

وتنفيذىا عمى مساحات كبيرة ال سيما في السجاجيد كبيرة الحجـ  العناصر الزخرفية -4
السجاجيد في التصاوير التابعة لممدارس المصنوعة في المراكز المحمية أو رسوم 

 (213، 210، 208لوحات) المحمية باليند.

 .   2وخاصة األزرق واألسود واألحمر استخداـ األلواف القاتمة -5

 المحمية اليندية البيئة تأثيرات -2

 اليندى المغولى الفناف عمى لمتأثير كمصدر البيئة )أ(

األفكار والقيم التي يحياىا اإلنسان في مراحل بما أن الفن ىو المرآة التي تعكس 
 .3تطوره وعبر تاريخو فمن ثم يتأثر ىذا الفن بالبيئة المحيطة بو وبإتجاىاتيا

مصدر من مصادر التأثير عمى أعمالو الفنية،  اكبر بالفنان  4فتعد البيئة المحيطة
بداعو الفنى وتجعمو يعبر عنيا فى أعمالو   فالبيئة المحيطة باإلنسان تمتمك كيانو وعقمو وا 

بقصد أوبغير قصد أو يرسم عناصرىا الواقعية بواقعية أو ينفذىا بطريقة مثالية سعيًا 
 لمكمال أو يصوغيا بطريقة خيالية من إليام إبداعو الفنى.

وقد نقل الفنان اليندي في عصر أباطرة المغول العديد من العناصر الزخرفية نقاًل 
اليندية المحيطة بو دون النظر إلى رمزية ىذه الزخارف ال سيما مباشرًا من الطبيعة 

أن  (رحمو هللا)نا )أ.د/ حسن الباشا( العناصر الزخرفية اليندسية، ويؤكد ذلك ما ذكره أستاذ
الكثير من الرسوم التصويرية في نشأتيا تعتمد عمى محاكاة الطبيعة ومن ثم يقوم بالقسط 

                                                           
 .46منى محمد بدر، أثر الحضارة السمجوقية، ص  -1

 .54، 53م، ص 2006، 1، العدد57فاطمة الزىراء، فن التصوير اليندي، مجمة ثقافة اليند، المجمد  -2

م، إعداد 1983مبادئ الفن اإلسالمي، أعمال الندوة العالمية المنعقدة في استانبول، إبريل صفوان خمف التل،  -3
 .63م، ص1989، 1، طأحمد محمد عيسى، دار الفكر دمشق

المقصود بالبيئة : كل مايحيط باإلنسان من عناصر طبيعية وبشرية  فالبيئة متمثمة فى  اإلنسان نفسو -4
 وكذلك النتاج الثقافى والحضارى والمذاىب الفكرية والفمسفية.                  والمناظر الطبيعية و الحيوانات



 الفصل الخامس       السجاد المغولي الهندي                                                                     

343 

 

قوة المالحظة، فإن الرسوم الزخرفية واليندسية التي تتكون الكبير في إنتاجيا حاسة النظر و 
 .1أساسًا من نقط وخطوط مجردة وال تحمل في الغالب معنى غير القيمة الزخرفية

ولقد انعكس التنوع البيئى والطبيعة الخالبة لميند عمى إسموب الفنان المغولى اليندى، 
حيث قال: "إنيا عالم قائم بذاتو يختمف  فقد وصف بابر الطبيعة الخالبة لشبو القارة اليندية

إختالفًا تامًا عن كل األقاليم التي عرفيا سواء في طبيعة األرض أو مناخو وزرعو وأنواع 
الحيوان فيو وعروق السكان وطباعيم وعاداتيم وألسنتيم وعقائدىم كما وضح ان معالم ىذه 

 .2البالد توحي بعظم تباينيا واختالفيا عن جيرانيا

جاء الفن المغولي اليندي معبرًا بصدق عن البيئة اليندية المحمية وقد زخرف ولذلك 
السجاد بصفة خاصة بزخارف نباتية وحيوانية ومناظر طبيعية مستوحاه من البيئة المحمية، 
فقد نجح الفنان المغولي اليندي في التعبير عن البيئة تعبيرًا صادقًا كما تراىا عيناه وبما 

 تعايشو روحو.

ر )ول ديورانت( "أن الصناع الينود نسجوا األقمشة ببراعة فنية لم يمحق بيم أحد ويذك
فقد إمتدح العالم كمو دقة الصناعة في المنسوجات اليندية، فقد كانوا أحيانًا يصبغون كل 
خيط من خيوط الُمحمة أو الُسدى قبل وضعيا في المنسج وذلك يتطمب جيد كبير 

 .3لعمل"ومقاييس متعبة قبل البدء في ا

ولعل من أبمغ األدلة عمى تأثر الفنان بما حولو من زخارف نباتية ومناظر طبيعية 
من البيئة  المحمية اليندية ، ىو إصطحاب األباطرة لمفنانين فى رحالت الصيد ليسجل 
األحداث التى يمر بيا اإلمبراطور فى رحمتو تسجيال دقيقا فكان الفنان يرسم المنظر بأكممو 

 .4ورة بعناصر زخرفية منقولة مباشرة من الطبيعة المحيطة بوويزخرف الص

وقد ساعد الزواج والمصاىرة عمى نقل التأثيرات بين المدرسة المغولية والمدرسة 
من ابنة أمير الراجبوت مما عمل عمى الجمع بين  اكبر المحمية بالراجبوت حيث تزوج 
                                                           

 .85م، ص2006، 2حسن الباشا، الفنون في عصور ما قبل التاريخ، مكتبة الدار العربية لمكتاب، ط -1

 . 47، ص2أحمد محمود الساداتي، تاريخ المسممين في شبو القارة اليندية، ج -2

 .334الحضارة،ص  ول ديورانت، قصة -3

 . 52منى سيد عمى حسن ،التصوير اإلسالمى فى اليند " الصور الشخصية" ، ص -4
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. ولعل من أىم 1ولي اليندي اإلسالمياألساليب المحمية اليندية القديمة وبين الطابع المغ
 مصادر تأثيرات البيئة المحمية المنقولة عن المدارس المحمية ما يمى:

من أىم مصادر التأثير المحمي عمى اإلطالق فقد نعبر أحيانًا عن  المصدر الراجبوتي:
 التأثيرات المحمية بإسم التأثيرات أو العناصر الراجبوتية.   

 أىم المصادر لمتأثير المحمي بعد المصدر الراجبوتي.ثاني  المصدر الدكني:
أحد المصادر الفرعية لمتأثير المحمي وقد وفد بعض الفنانين لمبالط المغولي  جوجرات:
 اليندي.
وىي من المصادر التي وجد بيا فنانين وصناع وحرفيين استخدموا في البالط  كشمير:
 .  2المغولي

  

                                                           
1
- Zeenut Ziad, The Magnificent Mughals, Milo Cleveland Beach, Oxford University 

Press,s.d. p. 63. 
 .564،ص563رحاب بيومى ، زخارف أطر تصاوير المدرسة المغولية اليندية ، ص - 2



 الفصل الخامس       السجاد المغولي الهندي                                                                     

353 

 

 اليندى المغولى السجاد زخارؼ عمى البيئية التأثيرات مظاىر )ب(

 رسـو الحيوانات والطيور مف البيئة اليندية:
 :1رسـو األفياؿ

تعتبر رسوم األفيال من أىم العناصر الزخرفية الحيوانية فى زخارف الفنون التطبيقية 
والتصوير فى العصر المغولى اليندى،والفيل حيوان ضخم من العواشب الثديية ذو خرطوم 
طويل والجمع أفيال، والفيل أعظم من جميع الحيوانات جسمًا وأكثرىا أكاًل وىو من 

ة والمئتين سنة، وتعد الفيمة من أكثر الحيوانات شيرة وارتباطًا المعمرين يعيش المائة سن
باليند،كما يعتبره البعض في اليند رمزًا لبوذا نفسو، وأنو قد نزل عمى األرض في ىيئة 
فيل، وُاتخذ الفيل رمًزا لممعبود جانيثا، أما في العصر المغولي اليندي أصبح تصوير الفيمة 

ومما  لمداللة عمى عظمة البالط اإلمبراطوري، اكبر راطور تقميدًا راسخًا منذ عيد اإلمب
كما  )الفيؿ خانو(،يؤكد مكانة الفيمة عند المغول أنيم خصصوا ليا دار لمعناية بيا تسمى 

حرص األباطرة المغول عمى حضور حمقات المصارعة بين الفيمة والتي كانت تقام يوميًا 
 .  2ة القصرفي وقت الظييرة فيتابعيا اإلمبراطور من شرف

وانتشرت األفيال في البيئة اليندية قديمًا وكانت تستخدم لحمل األثقال واستخدميا 
 . 3المموك في الحروب والمواكب والزينة ورحالت الصيد

                                                           
أما عن تأصيل رسوم األفيال فقد وجدت رسوم األفيال في منطقة أواسط آسيا في فترة متقدمة، حيث عثر  -1

م محفوظ بمتحف األرميتاج بمننجراد، يمثل 6-5عمى رسم جداري في منطقة أوزباكستان ويرجع تاريخو إلى ق 
ربيع حامد  حبات السبحة؛أنظر:ىذا الرسم شخص عمى ظير فيل تياجمو النموروقد زخرف سرج الفيل بييئة 
؛ 46م، ص1996، القاىرة، 1خميفة، فن التصوير عند األتراك األويغور وأثره عمى التصوير اإلسالمي، ط

ويعتبر الينود األفيال جزءًا أصياًل من التاريخ واألساطير اليندية، بل إنو في الكثير من المناطق المترامية عمى 
فييا جزءًا من اسموب الحياة، فعمى سبيل المثال مازال الفيل رمزًا لمثراء واألبية بين  امتداد البالد ال تزال األفيال

كبار مالك األرض في شمال اليند أما بالنسبة لجنوب اليند فال يخمو معبد ذو شأن من وجود األفيال،فيو جزءًا 
من ثالثة آالف عام حيث كانت  من تراث اليند القديم حيث استطاع الينود ترويض األفيال واستئناسيا منذ أكثر

األفيال موجودة عمى أجزاء واسعة من اليند،كما ساعدت البيئة اليندية الخصبة والغنية عمى وجود مثل ىذا 
سارتياراح، الفيل  .راجع:1كم من الغذاء االخضر في اليوم 200الحيوان الذي يستيمك في غذائو ما يقرب من 

 .21: 19م، ص 1998، يناير 402اآلسيوي، مجمة صوت الشرق، العدد 

 القاىرة، الموضوعات التصويرية ذات العناصر الحيوانية، رسالة ماجستير، غير منشورة، رانيا عمر ىنداوى، - 2
 .275: 273ص  ،م2009

 .11ص  عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في اليند، -3
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مباشر من البيئة وقد جاءت رسوم األفيال منفذة عمى السجاد المغولى اليندى كتأثير 
عمى السجاد المغولى بالواقعية الشديدة ومراعاة وقد تميزت رسوم األفيال  ،المحمية اليندية

ن النسب التشريحية فى كثير من األحيان مقارنة بما وجد من رسوم األفيال فى الفنو 
 (93، 92، 91، 89، 88لوحات) (70، 46، 41.)أشكالالسابقة لمعصر المغولى اليندى

 :1والظباء والثيراف رسـو الزراؼ والخيوؿ والنمور واألسود واألبقار
فبالد اليند شاسعة كثيرة العجائب واختصت بكريم النبات وعجيب الحيوان، وقد ابدع 
الفنان المغولى اليندى فى تنفيذ رسوم ىذه الحيوانات وقد جاءت رسوم الزراف والغزالن 

كما صور الفنان األبقار والثيران والخيول التى تجر  وىى تعدو ىربا من األسود والنمور،
 (98، 91، 86اتلوح)( 47، 44، 43 )أشكال .العربات

كما نجد العديد من رسوم الحيوانات كالظباء اليندية والثيران اليندية البرية فى 
زخارف السجاد المغولى اليندى وقد برع المصور منصور في تنفيذ تصاوير الحيوانات 

 .2والطيور بميارة فائقة
  

                                                           
الزراف: حيوان رشيق جسمو حسن التانسب وقائمتاه األماميتان طويمتان وعاليتان بينما الخمفيتان قصيرتان  - 1

 والعنق طويل جدًا والرأس صغير وىو حيوان وديع والمون الغالب فيو فاتح مع بقع مستديرة مائمة إلى الحمرة.  
 البقرة: من أكثر الحيوانات قدسية عند الينود.

آسيوي أصيل وتتميز اليند بأنيا مكانًا مناسبًا لموطن ىذا الحيوان لما فييا من مستنقعات وتالل النمر: حيوان 
 صخرية والغابات.   

الخيول: استخدمت الخيول في حمل األمتعة وجر العربات وقد حاول الينود إضفاء صفة الثراء عمييا في تزيينيا 
ع:  رانيا عمر ىنداوى ،الموضوعات التصويرية ذات العناصر راج باأللجمة والسروج المتنوعة األشكال واأللوان.

 .277: 269الحيوانية ، ص 
والجدير بالذكر؛ أنو عثر عمى نقوش ترجع إلى الحضارة اليندية القديمة مرسومة عمى صخور وادي سوىان تمثل 

نجد رسم الحصان ألن الحيوانات التي استخدمت في النقل آنذاك مثل الجاموس والبقر والفيل، في حين أننا لم 
أىالي اليند لم يعرفوا الحصان إال بعد ما جاء بو اآلريون خالل فتحيم ليذه البالد، فيمكننا القول أن ىذه 
الحيوانات عرفتيا اليند منذ عصور ما قبل التاريخ بل وجدت في الطبيعة اليندية المحمية فيي تأثير محمي، 

تذكرنا بالفن الصفوي في إيران فالعنصر الزخرفي محمي ولكنو ُنفذ ولكنيا رسمت برشاقة وجمال وواقعية شديدة 
محمد يوسف صديق، دراسة النقوش العربية في الدولة المغولية في بالد اليند وأثرىا بإسموب إيراني وافد،أنظر : 

 .18، صم1987الحضاري، رسالة دكتوراه،غير منشورة، جامعة أم القرى، 

 .396اإلسالمي، ص  ثروت عكاشة، موسوعة التصوير -2
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 رسـو الطيور:
اليندية  فنجد فى زخارف السجاد رسوم حيث نقل الفنان رسوم الطيور من البيئة 

وقد نقمت جميعيا من البيئة المحمية  1وغيرىا والعصافير طائر الطاووس والديكة واألوز
 أ(94)لوحة (16)شكلنقال مباشرا وقد مثَميا الفنان عمى أعمالو بشكل واقعى.

 :2رسـو النباتات واألزىار مف البيئة المحمية اليندية
النباتات واألزىار من الطبيعة نقاًل مباشًرا وكذلك رسوم األشجار حيث نقل الفنان 

وال نجد دليال عمى ذلك  وقد جمع بين عناصر الطبيعة المختمفة إلبراز الواقعية، والنخيل،
حيث نجد  (166لوحة) أبمغ من صورة مغولية ىندية تمثل )فنان مغولى أثناء العمل(

يا فى لوحة أمامو ويجمس عمى سجادة، وقد يرسم منظرا طبيع الفنان أثناء عممو وىو

                                                           
: من الطيور المقدسة لدى اليندوس في بالد اليند وصيده يجر مشاكل وثورات ال حد ليا طائر الطاووس -1

وربما يعقب ذلك ضحايا من المسممين واليندوس، واليند ُتحرم تصديره أو تصدير ريشو ، وكثيرًا ما نجد ىذا 
المحمية يتجول داخل العمائر والقصور وأعمى الجواسق وحول الطائر ممثاًل في تصاوير المخطوطات اليندية 

البرك في حرية تامة،أنظر: ربيع حامد خميفة ،تحف معدنية من حيدر ّاباد الدكن "طراز البيدرى"، بحث بندوة 
؛ وقد ظيرت رسوم الطاووس فى الحضارة الساسانية القديمة وظير فى فترة 372شرق العالم اإلسالمى ،ص 

فنون اإلسالمية حيث ظير عمى الفنون الفاطمية ، راجع: ثريا محمود عبد رب الرسول ،تصنيف مبكرة من ال
لمعناصر الحيوانية عمى النسيج فى مصر منذ الفتح اإلسالمى وحتى نياية العصر الفاطمى وأثره عمى التربية 

 .45م،ص1978، الفنية، حموان،رسالة دكتوراة ،غير منشورة ، الجزء األول
"طائر الباربيت اإلستوائي" أىم تأثيرات البيئة المحمية عمى فنون التصوير والفنون التطبيقية باليند  ولعل من -

وىو من طيور البيئة المحمية تميزبكبر حجمو نسبيًاحيث قام برسمو المصور منصور نقاش في إحدى لوحاتو، 
 .15م، ص 1997، 399 الثقافة اإلسالمية في اليند، ممحق خاص بمجمة صوت الشرق، العدد أنظر:

زىرة الخشخاش،عرفت اليند زراعة ىذا النبات وىو نبات مخدر يصنع منو األفيون أو يزرع لمتزيين وكثير ما  - 2
 نجد زىوره تستخدم في زخارف المنسوجات والسجاد اليندي وكذلك التحف المعدنية،

ميا في زخرفة مختمف التحف الفنية، وتنمو زىرة القرنفل:من الزىور التي أقبل الفنانون في اليند عمى استخدا -
نما في دليي والمناطق المحيطة بيا.  زىرة القرنفل في اليند بشكل دائم طوال السنة ليس عمى التالل فقط وا 

؛ والقرنفل: نباتى 372،371أنظر: ربيع حامد خميفة ،تحف معدنية من حيدر ّاباد الدكن "طراز البيدرى"، ص 
قة الممتدة بين جنوب أوربا واليند وىو من األزىار الشتوية الجميمة ويستخدم فى عشبى معمر نشأ فى المنط

بعض األغراض الطبية أو فى العطور أو لمزينة وقد عرف ىذا النبات فى الحضارة المصرية القديمة وكذلك أخذ 
الشكل والوظيفة فى "، راجع : مصطفى محمد الشوربجى ، العالقة بين zeusاإلغريق زىرة القرنفل رمزا لممعبود "

م، ص 1984تصميم طباعة المنسوجات القطنية ،رسالة ماجستير ،غير منشورة، كمية الفنون التطبيقية ، حموان ،
86،85. 
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تشابيت رسوم الزخارف النباتية المنفذه فى ىذه الصورة مع رسم الزخارف النباتية فى 
وجميعيا مأخوذ من البيئة اليندية  الموحة أمام الفنان ومع الزخارف النباتية عمى السجادة،

 المحمية. 
ى كابول ووصف قرية أستاليف حينما قدم إل (م1504)ولعل ما ذكره بابر في عام 

بقولو" ال يضاىي قرية أستاليف إال القميل من القرى، فيي تزىو بكروم العنب وبساتين 
الفواكو التي تكتنف جانبي سيميا العظيم ذو المياه البارده الرقراقة التي ال تحتاج إلى الثمج، 

سط الحديقة جدول وقد تممكت حديقتيا العظيمة بعد أن دفعت ثمنيا ألصحابيا وينساب و 
 .1عميو طاحونو واحدة تحفو األشجار عمى الضفتين......."

وقد ذكر جيانجيرأيضا أن الزىور في منطقة كشمير اليندية ال تعد وال تحصى وأن 
الذي رسمو منيا األستاذ منصور مائة نوع فقط،وىذا يؤكد مدى ثراء الطبيعة اليندية 

 الفنان المغولي اليندي تأثرًا مباشرًا.بالمناظر الطبيعية التي تأثر بيا 
وقد انتشرت الزخارف النباتية وتعددت أنواعيا واستخدمت بكثرة فى زخرفة التحف 
اليندية سواء كانت سجاد أو تحف معدنية أو عاج أو صناديق خشبية كما تنوعت الرسوم 

اىتمام أباطرة النباتية فى تصاوير المخطوطات المغولية اليندية وال نجد دليل أبمغ عمى 
المغول برسوم الزىور والنباتات من صفحة من مخطوط ألمير "دارا شيكو" محفوظة 
بالمكتب اليندى بمندن حيث نجد فى التصويرة األمير "دارا شيكو" وىو يتعمم رسم الزىور 

 .2وأنواعيا وأشكاليا المختمفة وعمى يد فنانين متخصصين
كل كبير في زخارف المنسوجات والسجاد حيث وبذلك أثرت البيئة المغولية اليندية بش

استمدت عناصرىا من الطبيعة اليندية الممثمة في األزىار والورود وزىريات الزرع وكيزان 
 .3الصنوبر المتعددة األشكال واألحجام مع استخدام األلوان الطبيعية الزاىية

ندي من خالل وتممح التأثير المحمي أيضا لمبيئة اليندية عمى السجاد المغولي الي
المناظر الطبيعية الكاممة والمنفذة عمى ساحة السجاجيد وتؤخذ بأكمميا من البيئة اليندية 

 .4المحمية
                                                           

 .395ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي،ص  -1
2
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 36. 

م( دراسة أثرية فنية، 17-14ىـ/ 11-8التيامي، النسيج في العالم اإلسالمي منذ القرن )عائشة عبد العزيز  -3
 .261ص م،2003 ،الوفاء لمنشر، اإلسكندرية ، دار1ط

4
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 50. 
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 رسـو الفروع النباتية التى تنتيى برسـو روؤس حيوانية طراز)الواؽ واؽ(:
أطمق عمى بعض السجاجيد المصنوعة في شمال غرب اليند إسم سجاجيد من 

ك لتميز ىذه السجاجيد برسوم رؤوس األفيال واألسود واألفاعي طراز)الواق واق( وذل
والغزالن وىي تفتح أفواىيا وكأنيا تتكمم ومن ىنا جاءت تسمية "الواق واق" أي األشجار 

 . 1المتكممة
وقد تميزالسجاد المغولي اليندي بوجود تمك الزخارف النباتية التى تنتيى برسوم   

يران واألفيال والخيول والوعول منفذه فى ساحة السجادة روؤس حيوانية كرؤوس األسود والث
                 (102،101،100اتلوح)وإلطار األوسط. 

 رسـو األشخاص ذات السحنة المغولية اليندية:
حيث نجد رسوم السحن األدمية فى التصوير المغولى اليندى وعمى الفنون التطبيقية 
جاء متأثرا فى بداية األمر بالمالمح اإليرانية ونادًرا ما كان يظير شخص ذو مالمح ىندية 

 اكبر واستمر ذلك خالل عيد اإلمبراطور ىمايون ، ولكن تطور األمر بعد ذلك فى عيد 
ةوجاىنجير وشاه جيان و   .2أصبحت رسوم الوجوه ذات صبغة محمية مغولية ىندي

 (103)لوحة (50)شكل
 رسـو األزياء والمالبس ذات الطابع اليندى المحمى:

يمكن القول بأن األباطرة المغول في بداية األمر كانوا يرتدون المالبس اإليرانية وذلك 
 .3ذات الطابع المحميفي بداية حكميم لميند، ولكن سرعان ما تحولت لممالبس اليندية 

 (103،93،86)لوحات
وىذا الرداء يشبو لحد كبير القفطان  )الجامة(ولعل من أىم األزياء والمالبس اليندية 

 ولكنو تميز بكميو الطويمين وأحيانًا يكون ضيق عند البطن ومتسعًا من أسفل. 

                                                           
مقال بعنوان "صناعة السجاد"، أوراق  نى،والفنون اإلسالمية ،المجمد الثا حسن الباشا ،موسوعة العمارة وااّلثار -1

 .119ص م،1983 شرقية،

 .406ص ،منى سيد عمى حسن ، تسميات البالط وحياة الشعوب ، رسالة دكتوراة  -2

محمود إبراىيم حسين، دراسة لمصور الشخصية في المدرسة المغولية اليندية من خالل مجموعة من الصور  -3
 .209م، ص1991ية إسالمية، المجمد الرابع، القاىرة، تنشر ألول مرة، مجمة دراسات آثار 
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نون كما تميزت رسوم مالبس النساء والرجال المنفذة عمى السجاد وغيره من الف
التطبيقية وفى تصاوير المدرسة المغولية اليندية بالطابع اليندى حيث ترتدى النساء الزى 

ويضعن المنديل الطويل الشفاف بالمون األبيض فوق روؤسين،  )السارى(اليندى المميز 
أما الرجال يمبسون السروال والرداء ذو األكمام الطويمة يشد عند الوسط بحزام من القماش 

أس قوامو العمامة الصغيرة الحجم متعددة الطيات وقد ترصع باألحجار وغطاء الر 
 .1الكريمة،وقد جاءت رسوم الثياب ذات ألوان زاىية منيا )المون األصفر واألحمر واألزرق(

فى مالبس النساء فنجد زى سيدات البالط يختمف عن  واالختالفكما نالحظ التنوع 
وقد وجدنا أمثمة  2زى العامة وزى الراقصات وكذلك يوجد زى خاص بأداء الطقوس الدينية

 ليذه المالبس منفذه عمى السجاد المغولى اليندى.
اًل ظيرت المرأة كثيرًا في التصاوير واألعمال الفنية  وىي مرتدية رداءًا كام)الرداء،الثوب( 

 يغطي الجسم كمو عدا الذراعين أحيانًا.
المرأة اليندية الجونمة، والصدرة مع الشال أو الطرحة أو الخمار،  ارتدت)الجونمة، التنورة( 

جونمة كاممة مخيطة من األمام وتكون من الحرير الشفاف الذي يكشف ما تحتيا وتطرز 
ة ذات الطيات المتموجة التي قد عادة بخيوط ذىبية أما الراقصات تميزن بالجونمة الدائري

 تتصل بالصدرة أحيانًا. 
( ىي قميص صغير يمي الجسد أو الثوب رأسو كالمقنعة وأسفمو يغشى الصدرة )الصدار،

الصدر والمنكبين وىي قصيرة جدًا في الغالب ال تغطي سوى الكتفين والثديين ويطمق عميو 
 (. Choliالينود كولي )

مدى عصورىا بإنتاج الشيالن الكشميرية التي طغت شيرتيا اشتيرت اليند عمى )الشاؿ( 
اآلفاق، والشال الكشميري شال صوفي دقيق الصنع يجمع بين النسيج والتطريز، وكان 
الشال يصنع من قطعة واحدة طويمة من القماش أو يصنع من قطع عديدة تنسج عمى 

لشال وكأنو قطعة واحدة أنوال مختمفة ثم توصل معًا مع تطريزىا بغرز دقيقة حتى يبدو ا
رغم أن القطع قد تصل إلى ألف وخمسمائة قطعة، وكانت الشيالن تطرز بخيوط من 

السوسن  الذىب والفضة ويزخرف برسوم مستمدة من بيئة كشمير الطبيعية فزينيا زىور

                                                           
 .96ص  دراسة مقارنة بين التصوير فى إيران واليند، كريم حسين أحمد، - 1

 .197ص  رجب سيد أحمد المير، مدارس التصوير فى إيران وتركيا واليند، - 2
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ورسوم الطيور، ولقد ظير في تصاوير المرأة يغطي رأسيا وينسدل عمى  وأوراق الشجر
 حول الرأس ويمقى أحد طرفيو لينسدل عمى الظير. كتفيا أو يمف 

استخدمتيا المرأة كمباس لمرأس وظيرت في التصاوير رقيقة شفافة ال تكاد تخفي )الطرحة( 
 . 1شعر المرأة، وقد تمقيا المرأة بطريقة بدائية أو تضعيا فوق الرأس وتنسدل عمى الظير

 رسـو العمائر اليندية وعناصرىا ذات الطراز المحمى:
)البيضية( الشكل عرفت ألول مرة في  ولعل من أىميا، أشكال القباب البصمية

 .2العمارة اليندية القديمة ثم انتقمت إلى إيران والشام ومصر
وقد ظيرت لدينا رسوم ىذه القباب في زخارف السجاجيد ذات الموضوعات 

، 103، 86لوحات) التصويرية وبيا خمفيات معمارية مأخوذة بأكمميا من العمارة اليندية.
184 ،186) 

 المظاىر البيئية الراجبوتية عمى أعماليا الفنية: انعكاس
فقد أثرت بيئة الراجبوت المحمية في فنونيا حيث ظمت محتفظة بالكثير من سمات 

الفني الجديد ليذه  بأسموبياالطراز اليندي القديم رغم غزو المدرسة المغولية اليندية 
ىذه المدارس المحمية بالطابع اليندي  احتفاظالمدرسة وغيرىا من المدارس المحمية ولكن 

 القديم أدى إلى استمرار التأثير المحمي عمى فنونيا حتى نياية العصر المغولي اليندي.
 عؿ مف أىـ تأثيرات بيئة الراجبوتل
 وقوة شخصية الراجبوت الباسمة.استخدام األلوان بكثافة مما يعكس حيوية  -
 استخدام المون القرمزي إشارة إلى قانون الراجبوت في الشرف والبسالة والفروسية. -
مالمح األشخاص ذو الوجوه شبو المستديرة وليا عيون تشبو عيون السمك وأنوف بارزة  -

يات تميزت وجوه النساء الراجبوت وىي مالمح الوجوه المحمية لسكان الراجبوت، كما
واألنوف المستقيمة ومثمت بعذ وجوه النساء ببشرة تميل إلى السمرة وىذا تأثير  باالستطالة

 راجبوتي ودكني محميين. 

                                                           
مرفت محمود عيسى، المرأة فى التصوير المغولى اليندى والمحمى المعاصر ، دراسة لمالمحيا .أزيائيا.  - 1

 .552، 550م ،ص1998وزينتيا، بحث في ندوة اآلثار اإلسالمية في شرق العالم اإلسالمي، 

يران في الفترة من أوائل حسام عويس عبد الفتاح طنطاوي، التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بين مصر وا   -2
 .223م، ص 2010م( رسالة دكتوراه، غير منشورة، القاىرة، 16ىـ/ 10م( حتى أوائل القرن )13ىـ/7القرن )
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رسوم البرك المميئة بأزىار الموتس وطيور الطاووس الرائعة من مميزات أرض  -
 .1الراجبوت

 اليندي المغولي العصر في الفنية الوحدة -3

وحدة فنية واحدة تمثمت في تشابو بعض الزخارف المنفذة عمى جمعت الفنون اليندية 
الفنون التطبيقية المختمفة كالسجاد والنسيج والمعادن والزجاج والعاج وكذلك الزخارف 
المنفذة عمى العمائر المغولية اليندية وكذلك تمك العناصر الزخرفية والتكوينات الفنية 

ديةوقد تمثمت ىذه الوحدة فى تماثل أنواع المنفذة فى تصاوير المدرسة المغولية الين
الزخارف السيما رسوم األزىار والنباتات المختمفة كالوريدة متعددة البتالت وزىور القرنفل 
والسوسن والفروع النباتية المختمفة، كما اتبعت مدرسة التصوير المغولية اليندية نفس 

وحي بوجود وحدة وترابط فني أسموب تنفيذ الزخارف في المنمنمات اليندية، ولعل ىذا ي
فن التصوير( في ىذا  -الفنون عمى العمائر -يجمع بين الفنون المختمفة )فنون تطبيقية

 العصر.

إن المتأمل في الفنون اليندية يجد أن فن العمارة والفنون التطبيقية بمختمف أنواعيا  
عمل عمى التجانس وفن التصوير في العصر المغولي اليندي يربط بينيا جميعًا خيط رفيع 

، وكذلك نجد ارتباطًا وثيقًا بين العمارة وفن التصوير 2التام بين ىذه الفنون ووحدتيا
المغولي اليندي فقد نجح المصور المغولي اليندي في أن يجعل التصاوير ميدانًا ميمًا 

 .3لدراسة العمارة والفنون في اليند بمختمف أنواعيا

الفنون اليندية، فتعبر فنون الموسيقى واألدب كما توجد وحدة فكرية تربط أنواع 
 . 4والعمارة والنحت والتصوير عن مشاعر واحدة فييا الخيال اليادئ العميق

   
                                                           

 .32م، ص 1992، يناير 341سورندرا، منمنمات راجستان، مجمة صوت الشرق، العدد  -1

 .180م، ص 1999، 1محمود ابراىيم حسين، اإلبيار في العمارة والفنون اإلسالمية، ط -2

محمود ابراىيم حسين، العمارة اليندية من خالل التصاوير اإلسالمية، بحث في مجمة كمية اآلداب، العدد  -3
 .315، 314م، ص1989الرابع، 

 .156م، ص 1965أبو صالح األلفي، موجز في تاريخ الفن العام، دار القمم،  -4
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ويمكننا دراسة ذلك من خالل أىم أسباب ىذه الوحدة الفنية والتأثير الفني المحمي 
 ية. المتبادل بين فنون عصر أباطرة المغول باليند ومظاىر تمك الوحدة الفن

 اليندى المغولى الفنى اإلنتاج فى الفنية الوحدة وجود عمى ساعدت التى العوامؿ: أولً 
حيث كانت  يصنع بيا شتى أنواع الفنون التطبيقية، الورش الفنية في البالط الممكي -3

من راعى الفن )اإلمبراطور(  إمبراطوريالفنون ُتنفذ تحت مظمة فنية واحدة وبإشراف 
 بنفسو.

ووضع نظام عمل عام يحكم صناع  أساتذة التصوير عمى الورش الفنية إشراؼ كبار -3
قام ببناء ورش فنية ممكية في  اكبر  الفضل أن اإلمبراطور أبو ىذه الفنون،   وقد ذكر

مدينة فتح بورسكري عمى غرار الورش الفنية في البالط الصفوي، حيث بنيت حجرات 
بالمدينة وكان يعمل صناع السجاد  اكبر العمل الفني بجوار قصر اإلمبراطور 

والمصورين وصناع المالبس والدروع الحربية تحت إشراف مباشر من البالط الممكي 
 .1يكبر اال
ذو أبعاد ومقاييس محددة  وضع تصميـ عاـ مف قػِبَػؿ المشرؼ عمى الورش الفنية -3

 ويقوم الصناع بتنفيذه، كل منيم عمى حدى بحسب مجال صناعتو.

ي المميز الذي ُصبغت بو الفنون اليندية كميا وقد تميز ىذا الطابع الطابع اليند -4
بالجمع بين السمات اليندية المحمية والتأثيرات الوافدة ليخرج لنا طرازًا فنيًا رائعًا 

 وفريدًا.
إن السجاجيد المغولية اليندية ذات قاعدة التخصص الفنى وأثرىا عمى الوحدة الفنية  -5

دمية وحيوانية ومناظر طبيعية( قد ُأنجزت عمى يد المناظر التصويرية)رسوم آ
مجموعة من المصورين والفنانين والصناع، وذلك مثل طريقة تنفيذ التصاوير فقد 

 وجدنا في العصر المغولي اليندي:
 مصورين تخصصوا في رسم الصور الشخصية مثل داسونت ومانوىر. -

 في رسم المناظر الطبيعية مثل بساون. مصورين تخصصوا -

 في رسم الطيور مثل منصور. رين تخصصوامصو  -

 في رسم الحيوانات مثل مراد وعنايت. مصورين تخصصوا -
وذلك يؤكد الوحدة الفنية بين األعمال الفنية المختمفة في العصر المغولي اليندي 

 والعمل وفق مبدأ التخصص الفني.
                                                           

1  -  Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft,p. 12. 
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)الديف اإلليي( اكبر مذىب  -6
يعد اإلنتاج الفني في عيد و أثره عمى الوحدة الفنية  1

من أروع ما أنتجتو اليند في العصر المغولي اليندي حيث أثر ىذا المذىب  اكبر 
عمى دقة الصناعة الفنية وجودتيا واألخذ من التأثيرات المختمفة وصيرىا والجمع 

رونقًا  اكبر ي في العبادة جعل لمفنون في فترة كبر بينيا، فيمكننا إعتبار المذىب اال
 ًا وطابعًا مميزًا.خاص
أدى إلى امتزاج عناصر من الفن اإلسالمي في  كبر نجد أن التسامح الديني ال كما

عيده بعناصر أخرى من الفن اليندي القديم وكذلك السماح لمتأثير األوربي أن يغزو الفن 
 .2اليندي ويتغمغل في أركانو

فتحبورسكري لتكون مركزًا ولعل من األدلة عمى الوحدة الفنية فى عيده إنشائو مدينة 
فنيًا واستقطب إلييا الفنانين لمعمل بيا كما تميز إنتاجيا الفني في الفنون التطبيقية 

. وال شك أن ىجرة الفنانين وانتقال الصناع 3والتصوير بالجمع بين التأثيرات المحمية الوافدة
منتجاتيم فى تمك والحرفيين إلى  مدينة فتح بور سكرى ساعد عمى الترابط الفنى بين 

الفترة، حيث تنتقل بيذه اليجرات التأثير الحضاري والفني والثقافي من أقطار مختمفة 
 .4وجمعيا فى وعاء فنى واحد

  

                                                           
ويرى بعض الباحثين أن مذىب قائم عمى تجميع الديانات والمذاىب المختمفة تحت فكر توافقى موحد ،  - 1

الدافع وراء اعتناق أكبر ىذا المذىب الجديد ىو دافع سياسي حيث أراد تحقيق السالم واإلستقرار في أرجاء 
ذا سممنا بأن الدافع وراء مذىب أكبر الديني الجديد ىو  مممكتو الواسعة والتي تضم ديانات وأجناس مختمفة ، وا 

دافع سياسي فالبد وأنو أثر بشكل واضح في الفنون المنفذة في تمك الفترة حيث كان الفن أداة تطوع لخدمة الحالة 
ية" السياسية واإلقتصادية السائدة في العصر المنفذ فيو، أنظر : عادل حسين غنيم ،الدولة التيمورية "المغول

 .29ص ،م2002م،دار الفكر العربى ،1857-1526اإلسالمية فى اليند،

م، 2007، 4، العدد 58خورشيد أشرف إقبال، المدرسة اليندية في الفن اإلسالمي، مجمة ثقافة اليند، المجمد  -2
 .171ص 

3
- Richard Vongarbe, Akbar Emperor of India, a Picture of Life and Customs from the 

Sixteenth Century, Translated from the German by: Lydia G.Robinson, Chicago the 

Open Court Publishing Company, 1909, pp.20-28. 
أحمد قاسم جمعة، التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق خالل العصور اإلسالمية حتى العيد العثماني،  -4

 .،د.ت30العدد  آلداب، جامعة الموصل،مقال بمجمة آداب الرافدين، كمية ا
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 التصوؼ وأثره عمى وحدة العمؿ الفنى -7
تعد الصوفية بتأثيرىا وحجميا جزءًا من ثقافة اليند وتراثيا العريق ومكون أصيل من 

، 1ة باليند، وقد انتشرت االصوفية في مختمف المدن اليندية إنتشارًا كبيراً مكون الحياة األدبي
ولعل أبرز ما أثرت بو النزعة الصوفية في الحياة الفنية اليندية ىو اإلعتماد عمى اإليحاء 
من خالل الزخارف والرمزية الفنية لبعض األشكال الزخرفية سواء كانت نباتية أو ىندسية 

ووجود موضوعات ذات نزعة صوفية منفذة عمى الفنون التطبيقية  أو رسوم آدمية وطيور
 وتصاوير المدرس المغولية اليندية.       

 اليندى المغولى العصر فى الفنية الوحدة مظاىر:  ثانًيا
ومازلنا نؤكد عمى الطابع الفنى العام الذى يربط  بين اإلنتاج الفنى لممدرسة المغولية 

ومسكوكات( فرغم  وفنون عمى العمائر، ،وتصاويرالمخطوطات، )فنون تطبيقية اليندية من
ون السابقة بطابع خاص يميزىا عن غيرىا ولكنيا ُشممت نتميز كل ضرب من ضروب الف

بوحدة فنية من خالل تماثل وتطابق بعض عناصرىا الزخرفية ،ويمكننا دراسة الوحدة الفنية 
 ى العصر المغولى اليندى كما يمى:وبين الفنون األخرى فالمغولى اليندى بين السجاد 

 :اليندية المغولية لمصورة الفنية والتكوينات لمسجاد الزخرفية العناصر بيف التشابو
تشابيت العديد من العناصر الزخرفية المنفذة بالصورة المغولية اليندية مع العناصر 

 الزخرفية: الزخرفية المنفذة عمى السجاجيد في نفس الفترة ولعل من أىم ىذه العناصر
رسم العقود المفصصة التي يتدلى عند نياية قوس العقد رسم لزىرة لوتس أو زىرة  -1

 (64 ،63، 62، 61 )لوحاتثالثية الوريقات.
رسوم الخمفيات المعمارية وأشكال العقود والنوافذ واألبواب المنفذه فى التصوير  -2

، 86لوحات)( 40:  37من  )أشكال تشابيت مع مثيمتيا المنفذة عمى السجاجيد.
103 ،184 ،186 ،196 ،198 ،199) 

التشابو بين أشكال السحن اآلدمية والوجوه والسحن ذات الطابع اليندي  -3
المحمي،ونالحظ التشابو من حيث الكم والكيف والوضع بين الرسوم األدمية عمى 
السجاد والتصوير المغولى اليندى، حيث نجد فى أغمب األحيان رسوم األشخاص 

                                                           
 .21م، ص 1998، فبراير 402براناف كوالر، الصوفية في اليند، مجمة صوت الشرق، العدد  -1
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في وضعية ثالثية األرباع والوجوه ذات المون الخمري واألنوف البارزة المدببة 
وتميزت الوجوه بالحيوية الفطرية، حيث أن أول وجود ليذه المميزات في التصوير 

، 41)أشكال .1(م11ق )اليندي وجدناىا في المدرسة الچينية غرب اليند منذ 
 ( 221، 190، 187، 103، 93، 86 )لوحات( 70، 50، 47، 46

مناظر اإلفتراس ورسوم الحيوانات التي تعدو ومنظر الصيد والقنص، نفذت عمى  -4
السجادة بنفس طريقة رسميا فى التصوير،ولعل من أوضح مظاىرىا التشابو بين 

الحيوانات فى تصاوير رسوم  العناصر الحيوانية المنفذة عمى السجاد وبين رسوم 
، 99، 98، 97، 96 )لوحات( 50، 45 :42من )أشكال .2نامو( مخطوط )حمزة

222 ،223) 
رسوم الحدائق الغناء وأشكال الزىور والوريدات المتداخمة، حيث كانت تمأل  -5

( 61، 60، 21، 19 )أشكال ساحات السجاجيد وكذلك تمأل أرضية التصاوير.
 (160، 152، 151، 94أ، 17، 9، 7)لوحات

كبيرة الحجم والمحورة عن الطبيعة كتأثير من ظيور العناصر الزخرفية النباتية  -6
البيئة المحمية في التصوير، حيث اشتيرت المدارس المحمية بكبر حجم العناصر 

، 210، 209)لوحات الزخرفية المنفذة في التصاوير أو عمى ساحة السجاجيد.
212 ،213 ،245 ) 

بعض مًا مع زخرفة المالبس واألزياء فى الصورة برسوم نباتية متشابية تما -7
د الزخارف ، 215 ،144 ،143، 142 ،103)لوحات.3المنفذة عمى السجاجي

216 ،217، 218)  
رسوم األشكال الخرافية بطريقة أسطورية حيث يياجم الشكل الخرافي مجموعة من  -8

الحيوانات األخرى ويسيطر عمييا ويقتميا جميعًا، وربما كان ذلك إشارة إلى 
الصراع بين الخير والشر كسنة من سنن الحياة، وقد نفذت ىذه المناظر في 

سموب الزخرفي، فجاءت التصوير بدقة فائقة ونقمت عمى السجاجيد بنفس األ
                                                           

 .225ثروت عكاشة، الفن اليندي،ص  -1
2-Michael brand , glennd .lowry, akbar,  india :art from the mugh city of victory,p109 

.                   
3
- Daljeet and P.c. Jain, Indian Miniatures Painting, Manifestation of a Creative Mind, 

p.75: 91. 
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لناظر وكأنيا بعض السجاجيد وكأنيا تعبر عن قصة وأسطورة متكاممة فيحسبيا ا
وكذلك التشابو بين  ،(224، 223، 222 )لوحات صفحة من مخطوط ىندي

التصوير والسجاد فى تنفيذ رسوم الفروع النباتية التى تنتيى بروؤس حيوانية 
 (225 )لوحة )طراز الواق واق(. وأدمية

يمكننا من خالل التصاوير مالحظة مدى التشابو بين الزخارف المنفذة عمى  -9
الحوائط سواء األعمال الفنية عمى الرخام أو التكسيات الخزفية وبين زخارف 

 (175، 173، 171، 152، 148، 144)لوحات .1السجاجيد
لي اليندي بمغت الوحدة الفنية التي جمعت بين الفنون التطبيقية في العصر المغو 

، حيث نجد في أحد تصاوير المدرسة المغولية اليندية تصويرة (م17)قمتيا في القرن 
، وقد ُفرش بالسجاجيد الثمينة وقد رسم الفنان التحف تمثل القصر اإلمبراطوري من الداخل

 الزجاجية وقنينات الشراب داخل القصروقد تشابيت الزخارف عمى رسوم التحف الفنية.
  (174أ، 152، 148 أ،147)لوحات

وخالصة ما سبق أن مدرسة التصوير المغولية اليندية أثرت في كافة الفنون المغولية 
اليندية من حيث أساتذة التصويرالذين يشرفون بأنفسيم عمى إتمام التحف التطبيقية 
ويضعون التصميم العام الذي ينفذ من خاللو زخارف التحف التطبيقية من سجاد ونسيج 

 ية وزجاجية وغيرىا.وتحف معدن
ولعل أبمغ دليل عمى تأثير مدرسة التصوير المغولية اليندية عمى فن زخرفة السجاد 
في نفس الفترة ىو ظيور موضوعات تصويرية كاممة منفذة عمى السجاجيد، حيث جاءت 

 ىذه الموضوعات تتبع المميزات العامة لمتصوير المغولي اليندي.
مح والسحن المغولية والميل إلى رسم الوجوه في مثل تنفيذ رسوم األشخاص بالمال

( كما نجد األزياء الخاصة بالرجال من السراويل والرداء Full-Profileوضع جانبي كامل )
ذو األكمام الطويمة، كما نجد غطاء الرأس عبارة عن عمامة صغيرة متعددة الطيات 

ندية ذات األلوان الزاىية ومرصعة باألحجار الكريمة، كما نجد السيدات يمبسن الثياب الي

                                                           
1
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.16: 21. 

  م، محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن،17جع الصورة إلى ق تر 
 أنظر:

Http:// ww.Jstor.org, A gilded Blue Glass Vase from Mughal India, p.246. 
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باألصفر واألحمر واألزرق وقد تضع السيدة فوق رأسيا مندياًل طوياًل ولكنو غالبًا ما يكون 
 .1رقيقًا شفافًا وأحيانًا تظير السيدة بزييا اليندي المميز وىو الساري

 :والمسكوكات األخرى التطبيقية والفنوف لمسجاد الزخرفية العناصر بيف التشابو
. 2الزخارف النباتية مثل رسوم الفروع النباتية التي تحمل رسوم أزىار وأوراق نباتية -1

نفذت بطريقة واحدة وألوان متماثمة عمى السجاد وغيره من الفنون التطبيقية فنجد 
بعض المجوىرات والتحف المعدنية التي تعود إلى العصر المغولي اليندي، ولعل من 

 الزخرفية:  أىم ىذه العناصر
سوم زىور بيضاء ووريدات متعددة البتالت ذات شكل مماثل لما وجد في زخارف ر  -

 السجاجيد.
شكل الفرع النباتي الذي يحمل زىور متعددة البتالت وأوراق نباتية فقد وجدنا أمثمة  -

 متعددة لو في زخارف السجاجيد والنسيج واألخشاب واألحجار والرخام والزجاج.
 قيا رسوم طيور.الفروع النباتية التي تحمل فو  -
 أشكال الجامات المفصصة التي يزخرفيا أشكال أوراق نباتية متعددة الفصوص. -

 (231، 228، 227، 220، 217، 216، 56 ،55، 54، 53، 52 )لوحات
 أزىار الخرشوف والتوليب والقرنفل وزىرة الخشخاش. -
في تشابيت الزخارف النباتية لمسجاجيد مع الزخارف النباتية لمتحف المعدنية  -

العصر المغولي اليندي من حيث العناصر الزخرفية وتوزيعيا عمى التحف المعدنية 
وقد وصل  (229، 57، 45، 44، 6اتلوح) .3فى عصر أباطرة المغول باليند

التماثل بين زخارف السجاد والمعادن اليندية إلى حد التطابق فنجد زخارف تعمو 
نباتي  صة بداخميا رسم لفرعم( قواميا رسوم لعقود مفص17)ق  جرة من المعدن

يحمل زىور متعددة وقد تماثمت ىذه الزخارف مع زخارف سجادة صالة من العصر 
 المغولي اليندي.

                                                           
أبو الحمد محمود فرغمي، التصوير اإلسالمي نشأتو وموقف اإلسالم منو وأصولو ومدارسو، الدار المصرية  -1

 .367، 366 م، ص1991، 1المبنانية، ط
2
- George Michell, The Majesty of Mughal Decorations (The Art and Architecture of 

Islamic India, Thames and Hudson,s.d. pp. 193:196. 
3
- Mark Zebrowski, Gold Silver Bronze from Mughal India,s.l. Plate. 360, 389. 
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 (230لوحة) 1تشابيت الزخارف النباتية المنفذة عمى صندوق خشب مطعم بالعاج -
، 54، 48، 47، 45، 36، 5، 4 لوحات)مع زخارف السجاجيد المغولية اليندية 

حيث جاءت قوام الزخارف النباتية رسوم أشجار سرو كبيرة وحزم نباتية في  (230
صفوف أفقية وقد تشابيت تمامًا مع أشكال الحزم واألوراق النباتية المنفذة عمى 

 ب(17، 17أ، 5)لوحات.2السجاد المغولي اليندي

م(وقد تشابيت 17ة فقد وجدت عمى جرة من الزجاج )قرسوم الشجيرات الصغير  -
 الشجيرات تمامًا مع زخارف سجادة مغولية ىندية تعود لنفس الفترة. أشكال 

رسومأشكال الفازات التي يخرج منيا فروع نباتية كثيفة تمأل ساحة التحفة ويحيط بيا  -
من الخارج شريط من الزخارف الزجزاجية وقد وجد ىذا الشكل بكثرة عمى الفنون 

مغولية ىندية ذات زخارف نباتية  التطبيقية اليندية وقد تشابيت مع زخارف سجاجيد
 (67،69،70،71،76)لوحات (15)شكلتخرج من شكل فازة أسفل ساحة السجادة.

تشابيت رسوم الحيوانات المنفذة عمى التحف الخشبية والعاجية والمسكوكات المغولية  -2
 )لوحات .3اليندية مع رسوم وأشكال الحيوانات المنفذة عمى السجاد المغولي اليندي

86 ،87 ،88، 89 ،215 ،216 ،217 ،218 ،219، 220) 
مثال ما وجدناه من بين رسوم الحيوانات عمى السجاجيد مع رسوم الحيوانات المنفذة 

 )الدنانير( في عيد اإلمبراطور عمى العمالت الفضية)الدراىم( والعمالت الذىبية
فى العمالت )جيانجير( حيث نجد رسوم لثيران وأبقار وأسود تعدو منفذه عمى الظير 

مما يعكس مدى الترابط والوحدة الفنية في العصر  )جيانجير( الفضية لإلمبراطور
      (226)لوحة .4المغولي اليندي

تماثمت أشكال البخاريات عمى السجاجيد وجمود الكتب والتحف المعدنية المنفذه فى  -3
 (219، 111، 107، 106لوحات) العصر المغولى اليندى.

                                                           
م، مجموعة ناصر خميل لمفن اإلسالمي، 1640صر مغولي ىندي، صندوق من الخشب المطعم بالعاج، ع -1

 لندن.
2
- Pedromoura Garvalho, What Happened to the Mughal Furniture(the Role of 

Imperial Workshops, the Decorative Motifs Used and the Influence of Western 

Models, fig 10, p.90.  
3
- Joseph M.Dye, The Arts of India, Virginia Museum of fine Arts, New Delhi,s.d. p. 

164, 197, 201.  
4
- Zeenut Ziad, The Magnificent Mughals,p. 296. 
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تنفيذ مناظر تصويرية كاممة ورسوم المناظر الطبيعية حيث نجد منظر التقارب فى  -4
تصويري رائع منفذ عمى غطاء صندوق مصنوع من الخشب يرجع إلى النصف 

م( صنع في إقميم الدكن التابع لإلمبراطورية اليندية وقد تشابو ىذا 17األول من )ق 
مع مناظر التصوير المنظر التصويري الرائع المنفذ عمى غطاء الصندوق الخشبي 

المنفذة عمى السجاد والنسيج في نفس الفترة ونجد التشابو من حيث العربة التي يجرىا 
الثيران ورسوم الخيول ومالمح الوجوه واألعالم واألزىار والنباتات المنثورة عمى 

 (218 ،217، 216، 215، 86)لوحات .1األرضية
طيور المنفذة عمى ثوب من النسيج كما نجد رسوم المناظر الطبيعية والحيوانات وال -

م( 17محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن ترجع إلى النصف األول من )ق 
سم( ُزخرف برسوم نباتات وفروع تحمل أوراق نباتية وأشكال حزم 102×97مقاسو )

وقد وجدنا مثل ىذه  وعدو. افتراسنباتية منثورة عمى أرضية الثوب ومناظر 
بيعية عمى السجاد المغولي اليندي بكثرة وقد نفذت بنفس المناظر والرسوم الط

. كما تشابيت زخارف السجاجيد وزخارف المالبس واألزياء في 2الطريقة الزخرفية
الصورة الواحدة لعل ذلك دلياًل فنيًا واضحًا عمى الترابط والوحدة بين الفنون المغولية 

 أ(180، 170، 169، 167، 148لوحات) .3اليندية
تشابيت رسوم السحن اآلدمية ذات الطابع المغولي حيث البشرة الخمرية المون كما  -

والعيون الضيقة واألنف المدبب في زخارف السجاد والزجاج، حيث وصمتنا 
مجموعة كبيرة من القنينات الزجاجية زخرفت برسوم آدمية قواميا رسوم سيدات 

 .4(م18)ئل القرنة جوجرات اليندية في أواوأميرات ووصيفات صنعت في مدين
التشابو بين رسوم األفيال المنفذه عمى التحف التطبيقية ورسوم األفيال فى تصاوير  -5

حيث نجد رسوم األفيال بكثرة عمى زخارف السجاد والنسيج  المدرسة المغولية اليندية،
                                                           

1
- Smart Museum of Art University of Chicago, Islamic Art from the David 2007 

collection, Copenhagen, may 2007. 
 أنظر: المناظر من مدرسة التصوير المغولية اليندية؛وقد أخذت ىذه  -2

 Ernst J. Gruber, Land Marks of the World's Art, the World of Islam, p.159 
 راجع: -3

Alexander Papadopoulo, Islam and Muslim Art, Translated by: Robert Erich Wolf, 

Thames and Hudson,s.d. Plate 558, 559. 
4
- David White House, Glass(A Short History), The British Museum Press, New 

York,s.d.p.98. 
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ومنفذة أيضًا عمى األطباق الخزفية التي ترجع لتمك الفترة، ومن أمثمتيا صحن من 
المرسوم بالمون األزرق تحت الطالء الزجاجي الشفاف عمييا رسوم فيمين الخزف 

،وقد ُنفذ منظر فيمين يتصارعان كما ىو عمى السجاد وفى صفحة من 1يتصارعان
 (221، 220، 93لوحات) (70)شكل م(17)القرن مخطوط مغولى ىندى يرجع إلى

الحجر)من  مرسومة عمى إفريز من تشابيت زخارف إطارات السجاجيد مع زخارف -3
العصر المغولى اليندى( حيث نجد تقارب بين رسوم روؤس الكائنات الحية وسط 

األوسط لبعض  الفروع النباتية)طراز الواق واق( وبين الزخارف المنفذه عمى اإلطار
 (74 ،73، 72، 71 )أشكال .السجاجيد المغولية اليندية

إطارات التكسيات الرخامية كما تشابيت زخارف إطارات السجاد المغولى اليندى مع  -3
في تصاوير المدرسة المغولية اليندية مما يؤكد أنيا كانت تخضع إلنتاج ذو طابع 
فني موحد يشرف عميو أستاذ الورش الفنية اإلمبراطورية، ولعل من أكثر األمثمة التي 
توضح ذلك صورة تمثل أستاذ وتمميذه من المدرسة المغولية اليندية محفوظة بمتحف 

San Diego Museum of Art3م( تحت رقم حفظ )1580:م1575) بـ ، مؤرخة
rd

 

Collection)2 حيث نالحظ مدى التقارب فى رسم زخارف األطار الخارجى لمسجادة.
 وبين زخارف التكسيات الرخامية المنفذه فى نفس الصورة.

ليذا العصر ومماالشك فيو أن النماذج السابقة تثبت الوحدة الفنية والذوق الفني العام 
 والطابع الفني المميز الذي جمع بين فناني أباطرة المغول باليند.

 :اليندية المغولية العمائر عمى الزخرفية والعناصر لمسجاد الزخرفية العناصر بيف التشابو
تشابيت الكثير من الزخارف المنفذه عمى العمائر وكذلك بعض أشكال العناصر 

المغولي اليندي مع زخارف السجاجيد والتحف الفنية األخرى المعمارية في عمائر العصر 
 حيث كانت ىذه الزخارف تنفذ تحت مظمة فنية واحدة. ولعل من أبمغ األمثمة عمى ذلك:

تشابو أشكال العقود النصف دائرية والمدبب في القمعة الحمراء بمدينة دليي وكذلك   -
إلمبراطور ىمايون مع العقود التي تؤطر الدخالت الغائرة في واجية ضريح ا

                                                           

 -
 أنظر: 1

Oliver Wilson, Ceramics from Islamic Lands, Thames and Hudson, the Al-sabah 

Collection, Kuwait National Museum,s.d. p. 483. 
2
- http:// www.Jstor.org, John Seyller, a Mughal Code of Connoisseur Ship. 

http://www.jstor.org/
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ة .وكذلك أشكال الجامات المفصصة واألشكال 1محاريب سجاجيد الصالة اليندي
المستطيمة وعقود حدوة الفرس المدببة في واجية "يمند دروازه" أي "الباب العالي" 
بوابة بمدينة "فتحبورسكري" مع أشكال الجامات المفصصة واألشكال المستطيمة 

 ر األوسط من السجاجيد المغولية اليندية.التي تزخرف الساحة اإلطا
تشابيت العقود المفصصة التي تزخرف الدخالت الغائرة في واجية مسجد قوة  -

دليي مع أشكال العقود المفصصة التي تؤطر محاريب سجاجيد الصالة باإلسالم 
المغولية اليندية مما يعكس مدى الترابط الفني بين فنون ىذا العصر، والتي وصمت 

 .2تطابق والتماثل في بعض األحيانلحد ال

كما نجد تطابق فى شكل بعض األعمدة المنفذه عمى السجاجيد مع شكل أعمدة  -
تشابيت كثير من الزخارف النباتية عمى  (43)لوحةالعمارة المغولية اليندية.

سجاجيد العصر المغولي اليندي مع زخارف الرخام في عمائر ضريح تاج محل 
، فنجد تشابو تام بين 3لزخرفي وشكل األزىار وتنوعياوذلك من حيث التكوين ا

الزخارف النباتية التي ُنفذت عمى جانبي عقد مدخل ضريح تاج محل وبين 
، 234، 11، 4 ،3، 2، 1 )لوحات الزخارف النباتية المنفذة عمى السجاجيد.

 أ(238 ،237، 236، 235
الرخام في المساجد تشابيت زخارف السجاجيد مع بعض الزخارف المنفذة عمى  -

واألضرحة اليندية حيث نجد عمى عمائر مدينة أجرا في عيد اإلمبراطور شاه 
جيان أعمال النحت البارز عمى الرخام تميزت برسوم الفروع النباتية الممتفة ورسوم 

.وكذلك رسوم 4الفازات التي يخرج منيا فروع نباتية تحمل ثمار رمان وأوراق نباتية
المساجد واألبنية فى مختمف المدن اليندية فيما بين القرنين الواجيات فى بقية 

 .5م(18-17ىـ/ 11-12)

                                                           
 م، 2002، 1، العدد53ضياء الحسن الندوي، اآلثار التاريخية في اليند، مجمة ثقافة اليند، مجمد  -1

 .52: 49ص

 .22ص  م،1987، إبريل 209أمنية أحمد أىوجا، خط اليد في الفن، مجمة صوت الشرق، عدد  -2
3
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 104. 

4
- Jeffrey A.Hughes, Shah Jahan's Lal-Mahal Atbari and the Tradition of Mughal 

Hunting Palaces, vol. I, 1988, p. 368, Fig. 227, 228. 
 أنظر: -5

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar, The Art and Architecture of Islam (650-1250), 

Yale University Press, pp. 290- 293. 
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 سجاجيدالم( مع زخارف ساحة 1635تشابيت زخارف مئذنة مسجد )وزر خان() -
، 232، 66 ،65، 64، 63، 61)لوحات  التى ترجع لنفس التاريخ. اليندية
أذن فى العمائر اليندية تشابيت أشكال البخاريات المنفذه عمى الم وكذلك ،أ(232

  (233،115،109،105)لوحات مع أشكال البخاريات التى تتوسط ساحة السجاد.
وخالصة ما سبق أن زخارف الواجيات الرخامية لمعمائر اليندية والتكسيات الرخامية 
ذات الزخارف النباتية تشابيت مع الزخارف النباتية عمى السجاد أو زخارف رسوم السجاد 

 .1المدرسة المغولية اليندية والمدارس المحميةفى تصاوير 
 وحدة الخطة المونية مف مظاىر الوحدة الفنية بيف الفنوف المغولية اليندية:

حيث تعتبر األلوان المستخدمة فى تنفيذ الزخارف من أىم عوامل تحقيق الوحدة 
بيا حيث راعى الفنية، فنجد تشابو بين الزخارف عمى الفنون المختمفة فى األلوان المنفذة 

الفنان المغولى اليندى الواقعية)فى أغمب األحيان( فى عمل الزخارف وتنفيذىا بألوانيا 
الطبيعية كما وجدت فى الواقع كما أنيا نفس األلوان المستخدمة فى مدرسة التصوير 

، 218، 217، 192، 191، 185، 66، 65، 64، 38، 37)لوحات المغولية اليندية.
220 ،232 ،233) 

                                                           
 لممزيد عن العمائر اليندية فى عصر أباطرة المغول وتحديدا : -1
 ضريح اإلمبراطور ىمايون شاه بدليي. -ضريح تاج محل بمدينة أجرا.                       -
 ضريح اإلمبراطور أكبر بمدينة سكندرا. -رسكري.           ضريح الشيخ سميم بمدينة فتح بو  -
 المسجد الجامع بقمعة بورانا"مسجد شيرشاه". –ضريح إعتماد الدولة بأجرا.                         -
 مسجد ومدرسة خير المنازل بدليي. -مسجد عيسى خان بدليي.                          -
 المسجد الجامع بمدينة فتح بورسكري.  -                        مسجد أكبر بأجرا.          -

، 1أحمد رجب محمد عمي، تاريخ وعمارة المساجد األثرية في اليند، الدار المصرية المبنانية، ط -أنظر:
 م.1997

المبنانية، أحمد رجب محمد عمي، تاريخ وعمارة المزارات واألضرحة األثرية اإلسالمية في اليند، الدار المصرية -
 م.2005، 1ط
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 اليندي المغولي السجاد عمى الوافدة التأثيرات: نياً ثا

 الصينية التأثيرات -1

 اليند إلى الصينية التأثيرات إنتقاؿ معابر: أولً 
 الصيف إلى اليند مف البوذية إنتقاؿ -1

كانت البوذية إذ إنتقمت من اليند إلى الصين من أىم العوامل التي ساعدت عمى 
ولكنو  ولعمو كان ىناك إتصال بين البمدين قبل حكم "آسوكا"توثيق الصمة بين البمدين، 

 كان ضيقًا محدودًا.
حيث انتقال البوذية من اليند إلى الصين ولم تكن مجرد قدوم ديانة جديدة ألىل 
الصين بل كانت اسموب جديد لمحياة في الصين وظمت مسيطرة عمى التفكير الصيني إلى 

 .1 (سنة ألف)حد بعيد لفترة تصل إلى حوالي 
 :واليند الصيف بيف التجارية العالقات -2

م( تقدمت 5) القرن تمتد العالقات بين الصين وبالد اليند إلى عصور غابرة فمنذ
المالحة بين غربي آسيا وشرقيا عمى يد مالحين من الينود والفرس والصينيين، وقد 

م( بطريق 6) القرناتسعت التجارة بين الصين واليند وبين موانئ البحر المتوسط في 
 . (م7) القرن )سرنديب( سيالن وزاد اتساعيا في

                                                           
 آسوكا حاكم بوذي شيدت البوذية في عيده عيدًا ذىبيًا وكان حاكمًا قويًا يرغب في اإلصالح ولكنو لم يوفق

 ألنو مات قبل أن يحقق رسالتو كاممة.

ىـ. ج. كريل، الفكر الصيني من كنفوشيوس إلى ماوتسي تونج، ترجمة: عبد الحميد سميم، مراجعة عمى  -1
 .269م، ص 1971الييئة المصرية العامة لمتأليف والنشر، أدىم، 

 يران منذ )ق م( حيث ُخصص في بغداد سوقًا خاصًا لبيع 8ليس ىذا فحسب بل وجدت عالقات بين الصين وا 
أنظر:  م(،8التحف الصينية، وتشير المصادر أنو يوجد فنانين صينيين أقاموا بمدينة الكوفة منذ منتصف )ق 

م، 1975شف، بحث بعنوان )عالقة الصين بديار اإلسالم(، مجمة كمية اآلثار، العدد األول، سيده اسماعيل كا
 .33ص

تذكر المراجع أن التأثير الصيني تسرب إلى الدولة اإلسالمية منذ الخالفة األموية لتشابك حدودىا مع الصين في 
 أنظر: شرق المحيط األطمنطي،

- Bernard O'kane, The Treasures of Islamic Art in the Museums of Cairo, Farouk S. 

Asker, The Ummayyads and Abbasids Cairo, New York, p. 15 
وقد ظير التأثير الصيني عمى صناعة السجاد والنسيج والخزف والمعادن والزجاج في مختمف العصور اإلسالمية 

م حيث كانت العالقة بين الصين وديار ويرجع ىذا التأثير بأصولو إلى ما قبل غزو المغول لبالد اإلسال
حافظ أحمد حمدي، الدولة الخوارزمية والمغول)غزو جنكيز خان لمعالم اإلسالم منذ زمن بعيد، أنظر:

 .314، 309م، ص 1949اإلسالمي وآثاره السياسية والدينية واإلقتصادية والثقافية(، دار الفكر العربي، 
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وميما يكن األمر فإن النصوص األدبية والتاريخية اإلسالمية تشيد بأن المسممين 
كانوا يعترفون لرجال الفن في الصين باألسبقية في ميدان الفنون كما كانوا يعجبون بالتحف 

ير األساليب الفنية الصينية في الفنون الصينية أشد إعجاب فال عجب إذ ظير تأث
 .1اإلسالمية

وال شك أن الطرق التجارية بين شرق آسيا وغربيا أدى انتقال التأثيرات بين الجانبين، 
كما نقمت التأثيرات الصينية إلى بالد إيران واليند وحدث ترابط فني وثقافي بين الحضارات 

ة المصنوعات النسجية في اليند وانتشرت . وقد تطورت 2الصينية واإلسالمية واألوربي
بصورة كبيرة، وزادت صادرات اليند من المنسوجات كما ساىم العرب الذين عاشوا في بالد 

 .3الصين عمى نقل وتبادل المنسوجات بين الصين واليند
من أىم ما تستورده اليند من الصين، وال شك أن ذلك ساىم في  4حيث كان الحرير

 صر الزخرفية كتأثيرات صينية إلى اليند.نقل العديد من العنا
 :الصينيف ىجرة -3

حيث ىاجر بعض الصينيين إلى اليند في العيود القديمة ثم جاء آسوكا ليعزز 
الروابط بين الصين واليند، وأرسل بعثات لنشر البوذية إلى الصين وكانت الرحمة من 

 .5الصين إلى اليند تتم برًا وبحراً 
                                                           

 .60بديار اإلسالم ، صسيده اسماعيل كاشف، عالقة الصين  -1

حافظ أحمد حمدي، الدولة الخوارزمية والمغول)غزو جنكيز خان لمعالم اإلسالمي وآثاره السياسية والدينية  -2
 .304، 303م، ص 1949واإلقتصادية والثقافية(، دار الفكر العربي، 

3
- Islamic Textiles Material for a History up to the Mongol Conquest, Beirut,s.d. p. 

216. 
منال عبد  : ىوالشعيرات الدقيقة القوية الالمعة التي تخرج من فم دودة القز لتبني بيا الشرنقة،الحرير الطبيعي- 4

ي المعقود بقرية ساقية أبو شعرة كمدخل لعمل مكمالت مبتكرة لمزي في ر العال سيد دسوقي، النسيج الحريري الوب
 . 17م، ص1994ير، ترية فنية ،حموان، مجال األسرة المنتجة، رسالة ماجست

حيث عرف الحرير أول ما عرف في بالد الصين ثم انتقمت إلى إيران عن طريق الحظ، ثم عرفتيا الدولة 
 البيزنطية في عيد اإلمبراطور جستيان.

 .63، 62لممزيد أنظر: عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية اإلسالمية في مصر قبل العصر الفاطمي، ص
( بيضة خالل دورة حياتيا 800 -600تستخرج خيوط الحرير من بيض دودة القز حيث تنتج الدودة حوالي )

 التي تصل من خمسة إلى عشرة أيام.
Lolika Varadarajan, Silk in Northeastern and Eastern India, Britain, 1988, p.561.:أنظر 

 .50أحمد البشبيشي، اليند خالل العصور، ص  -5
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 :والدينية الثقافية الروابط -4
حيث كانت ىناك روابط ثقافية ودينية بين اليند والصين وكانت وثيقة لمغاية وبمرور 
نما  األيام تقدمت ىذه الروابط وازدادت توثيقًا ولم يؤثر فييا الحكم األفغاني أو المغولي وا 

ين استمر التبادل الدبموماسي إلى جانب التبادل العممي والديني الذي كان قائمًا بين البمد
 .1في تمك العيود

حيث تميزت منطقة الشرق األقصى بمميزات فنية مشتركة وجدناىا في كل من 
الفنون الصينية واليندية القديمة ولم يقف األمر عند التأثير الفني بين البمدين بل امتد إلى 

 .2تأثيرات حضارية ومذىبية
ي كان يتم تبادليا بين و كان ىناك بعثات بين حكام الدولتين تأتي محممة باليدايا الت

السالطين من خالل ىذه البعثات، حيث كانت تزخر ىذه اليدايا بالعناصر الفنية الصينية 
والتي كانت مرسومة عمى الحرير الصيني أو عمى المفائف، وقد لعب زيارة البوذيين 

 .3الصينيين إلى اليند معقل البوذية دورًا كبيرًا في نقل التأثيرات
 :اليند إلى الصينية التأثيرات نقؿ في إيراف دور -5

وصمت التأثيرات الصينية إلى الفن المغولي اليندي بصورة مباشرة عن طريق عالقة 
، 4الصين باليند ودخول التأثير المباشر إلى اليند، وبطريقة غير مباشرة عن طريق إيران

مت إلى اليند م( وُنق14 ىـ / 8حيث أخذت إيران عن الصين بعض التأثيرات الفنية منذ )ق
 م(.16ىـ /  10بعد ذلك في )ق 

ولعل من أبمغ األمثمة عمى التأثيرات الصينية المنقولة إلى اليند بشكل مباشر ىو 
لألطباق الخزفية الصينية  في مطعمو وتناول عشائو، كما قمد الفنانين  اكبر استخدام 

ي ال سيما األطباق الينود في المراسم الممكية بعض النماذج المأخوذة من الفن الصين
                                                           

 .52، 51أحمد البشبيشي، اليند خالل العصور،ص  -1
2
- E.B Havell, The Ideas of Chinese and Indian Art, New York,s.d. pp. 42, 43.  

 .590رحاب بيومي عبد الحافظ، زخارف أطر تصاوير المدرسة المغولية اليندية، ص -3

أصل صينى ولكنيا نقمت إلى الفنون  عناصر زخرفية ذات حيث وجد فى زخارف السجاد المغولى اليندى، -4
المغولية اليندية عن طريق إيران كمصدر غير مباشر فى التأثيرولذلك يرى الكثير أن التأثيرات الصينية فى 

والحرج فى ذلك ولكن أصل التأثير صينى وُنقل من الفنون الصينية إلى شتى أقطار  حقيقة األمر تأثيرات إيرانية،
 العالم اإلسالمى.
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الخزفية الصينية) البورسمين الصيني(، كما نجد التأثير الصيني بطريقة غير مباشرة عن 
في تصاويره  الصينيةطريق إيران حيث برع المصور بيزاد في نقل العديد من التأثيرات 

 .1وقد تأثر بيا الفنانون الينود بعد ذلك

شر فقد تأثرت كافة الفنون والصناعات أما عن نقل التأثيرات الصينية بشكل غير مبا
اإليرانية وخاصة صناعة المنسوجات والسجاد باألساليب الصينية ففي فترات الحكم السابقة 
لحكم الصفويين في إيران نجد أن صناعة المنسوجات الحريرية كان اسموب زخارفيا مستمد 

األسواق اليندية  ،وال شك أن ىذه الصناعات اإليرانية وجدت فى2من األقمشة الصينية
 وساعدت فى نقل الطابع الفنى الصينى إلى اليند.

 اليندي المغولي السجاد عمى الصينية التأثيرات مظاىر: ثانياً 

 الموتس زىرة -1

كعنصر زخرفي إلى العصور القديمة حيث لعبت Lotus يرجع استخدام زىرة الموتس
من سوريا إلى اليند كرمز لمبوذية  ، وقد انتقمتدورًا بارزًا في الفنون المصرية القديمة

وأخذت إيران عن الصين إستعماليا في زخرفة المنسوجات، وقد ظيرت زىرة الموتس عمى 
م( ثم انتشرت وتطورت في عصر 906-618النسيج في الصين في عصر أسرة تانج )

 .3أسرة سونج حتى أصبحت أىم العناصر الزخرفية في فن النسيج

رة من حيث تأصيميا ترجع إلى أقدم العصور حيث فيمكن القول أن ىذه الزى
استخدمت كعنصر زخرفي في الحضارة المصرية القديمة أما عن كونيا تأثير وافد فقد 

 ُنقمت إلى الفنون اإلسالمية من الصين كتأثير صيني وافد.

                                                           
1
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 19, 20, 21. 

 .137ص  د.ت، شعبان طرطور، الدولة الجالئرية، دار اليداية، -2

 حيث تعتبر من أىم الوحدات الزخرفية في الفن المصري القديم، فكان يرمز بيا لمبقاء والخمود وكانت من
األساطير في الفن المصري القديم، مصطفى محمد الشوربجي، العالقة النباتات المقدسة وارتبطت بالعديد من 

 .97بين الشكل والوظيفة في تصميم طباعة المنسوجات القطنية،  ص

حسني عبد الشافي محمد حسن، تصاوير المرأة في إيران في العصرين التيموري والصفوي من خالل  -3
 .271م، ص 2006غير منشورة، المخطوطات والفنون التطبيقية دراسة رسالة ماجستير،
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وتعد زىرة الموتس من أىم الزخارف النباتية التى انتشرت عمى العمارة والفنون 
فى العصر المغولى اليندى بل كثر وجودىا عمى السجاجيد اليندية واإليرانية التطبيقية 

كتأثير صيني وافد وقد اختمفت زىرة الموتس الصينية المنفذة عمى السجاجيد المغولية 
اليندية فى شكميا الزخرفي عن زىرة الموتس المصرية التى وجدت فى العصر 

 ( 66، 64، 62، 61، 47 ،36، 23لوحات)( 79، 23، 15)أشكال.1الفرعوني

 2تشي الصينية السحب -2

من أىم التأثيرات الصينية عمى الفنون المغولية اليندية رسوم السحب الصينية )تشي( 
، حيث عرف ىذا العنصر في الفن الصيني كرمز 3وىي زخارف مجردة ىندسية الطبع

زخرفي مجرد  لمعبود المطر، وقد استخدم الفنان المغولي اليندي ىذه الزخرفة كعنصر
. فكانت رسوم السحب من العناصر الفنية المأخوذة من الفن الصيني 4بدون داللة رمزية

 .5القديم وكان ترسم في الموضوع الفني منفرده أو متداخمة مع عناصر زخرفية أخرى
 (214، 103، 66أ، 17)لوحات

  

                                                           
1
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 33. 

عناصر زخرفية ىندسية أخذىا اإليرانيون من الفن الصيني، وىو زخرفة إسفنجية الشكل لعميا كانت في  - 2
اإليرانيون فيما اقتبسوه من  الشرق األقصى رمزًا لعنصر من عناصر الطبيعة كالسحب والبرق ثم اقتبسيا الفنانون

 .286، 285زكي محمد حسن، الفنون اإليرانية،صاألساليب الفنية الصينية.أنظر:
3
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 40. 

نادر محمود عبد الدايم، الخزف اإليراني في العصر الصفوي من خالل مجموعانت متاحف القاىرة، رسالة  -4
 .129م، ص 1995توراه، غير منشورة، جامعة القاىرة، دك

راوية عبد المنعم محمد، أدوات الزينة التركية في ضوء مجموعتي متحف المنيل ومتحف المجوىرات الممكية  -5
 .172م، ص2004باإلسكندرية دراسة فنية أثرية، رسالة دكتوراة، غير منشورة، جامعة القاىرة، 
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 الخرافية األشكاؿ رسـو -3
الفن المغولي اليندي عن الصين رسوم من أىم العناصر الزخرفية التي نقمت إلى 

والعنقاء  1(التنيفاألشكال الخرافية واألساطير، فنجد عمى السجاد قد انتشررسوم )
والطيور الضخمة المحورة عمى أرضية من رسوم األرابيسك والفروع النباتية  2(السيمرغ)

 .3المتداخمة وعادة ما يحيط بيا إطار خارجي من زخارف ىندسية
                                                           

 شكال الخرافية ترجع بأصوليا إلى التأثير الصيني، ولكن تنفيذ رسوم ىذه الكائنات ال يختمف أحد عمى أن األ
ضفاء الحيوية من خالل إخراجيا في  وسط مناظر الصيد والقنص والمطاردة والعدو ومع حيوانات أخرى واقعية وا 

جاد اإلسالمي في منظر تصويري متكامل ىذا إبتكار إيراني لم يسبقيم أحد إليو.أنظر: داليا سيد توفيق، الس
 .366م،ص 17ىـ/ 11م وحتى نياية القرن 14ىـ/ 8التصوير اإليراني من القرن 

التنين حيوان خرافي يرسم في الصين بأشكال متعددة يغمب عميو شكل الثعبان ولو جناحان ومخالب أسد  - 1
في بعض األحيان  ويغطي جسده القشورويرمز لمخير والقوة والخصب ويرسم أحيانًا وسط شكل سحابة، وكان

لى اإلمبراطور المقدس في الصين حيث كان من شارات الممك الصيني،  الحسين عبد رب أنظر :عبد يرمزا 
م، 1975األمير محمد الشمري، التحف المعدنية المغولية دراسة أثرية فنية، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، 

جمع بين الزواحف والطير، فيو حيوان زاحف لو وُذكر عنو أيضا أنو حيوان أسطوري مثير لمدىشة ي .140ص
أجنحة طائر بمخالب أسد وذنب أفعى وجمد سميك يغطيو قشور كقشور السمك، وقد يأخذ في أغمب األحيان 
شكل قريب من التمساح لو جناحي نسر وبراثن أسد وذيل ثعبان كما أنو يخرج في ىيئة سحب، لذا فإننا نرى 

ن السحب. ولمتنين مسميات عديدة حيث سمي "توبان" وعند العرب "تنين" وعند التنين في أغمب رسومو يسبح بي
األتراك "لو" وعند المنغوليين "موغوي" وعرف في األساطير األجنبية بإسم "الدراجون".أنظر:حسناء العوادلي، 

 .228ص ،2009الكائنات الخرافية في التصوير اإلسالمي،رسالة ماجستير ،غير منشورة ، القاىرة،

كما نسج اإلنسان حولو الروايات واألساطير وكان يرمز بو إلى الشر فى بعض األحيان، وتعتبر رسوم التنين -
من العناصر الزخرفية التي ليا داللة سحرية ضد األرواح الشريرة وأحيانًا يرسم بشكل الثعبان الضخم الذي يغطي 

ىدى صالح الدين عمر، المنسوجات ب، أنظر: جسمو قشور السمك وكثيرًا ما تبرز منو أسنان ويخرج منو المي
 .145م ، ص2012غير منشورة،القاىرة،المطرزة  "السوزانا"بمدينة بخارى، رسالة ماجستير،

فى حين يرى البعض أنو يرمز إلى الخير والرفعة ولو في معظم األحيان جناحا نسر وبراثن أسد وذيل ثعبان، -
جسمو الممتد فمغطى بالقشور وفي رأسو قرنان وفي فمو أنياب  كما أن نفثو يخر عمى ىيئة سحب أو ليب أما

حادة، وقد كان لمتنين معنى رمزي في ديانة كونفوشيوس كان شارة إلمبراطور الصين.أنظر:أمل عبد السالم 
 .418القطري، البحر في التصوير المغولي اليندي ،ص

س ويعمو الرأس عرف يتخذ شكاًل نباتيًا ولو : طائر لو رأس نسر بمنقاره المدبب المقو Phoenixالعنقاء:  - 2
جناحان كبيران قويان وذيل متعدد الرياش، ويطمق عمييا الفرس سيمرك أي ثالثون طيرًا.)سي تعني ثالثون ومرك 

سيام عبد هللا جاد، التحف المعدنية الصفوية في ضوء التحف التطبيقية وصور تعني طائر(، أنظر: 
يرمز إلى الخمود عند الصينيين  .والعنقاء173ير منشورة، جامعة القاىرة، صالمخطوطات، رسالة ماجستير، غ

؛ لممزيد عن 242وأصبح رمزًا لمسالم، أنظر: حسناء العوادلي، الكائنات الخرافية في التصوير اإلسالمي،ص 
مي محمد السيد محمد أحمد التيا)التنين والعنقاء( وأنواعيما وتصنيفيما وأشكاليما عمى الفنون اإلسالمية. راجع:

شبانة، الكائنات الخرافية والمركبة في التصوير اإلسالمي في إيران من العصر المغولي حتى نياية العصر 
 . 45، 44، ص  30: 22م،ص 2007الصفوي،رسالة ماجستير،القاىرة،

3
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 27. 
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زخارف األشكال الخرافية ذات دالالت رمزية حيث دعت الديانة البوذية في وجاءت 
 .1الصين إلى استعمال الرموز، فالتنين يرمز إلى الروح والنسر يرمز إلى القوى الطبيعية

كما تحدثنا األساطير القديمة ان الصينيين القدماء كانوا يعتقدون أن الجيات األصمية 
خرافية ورسوم الحيوانات، وفي نفس الوقت كانت ترمز لمفصول األربعة يرمز ليا األشكال ال

األربعة فالسمحفاه رمز الشتاء، التنين رمز الربيع، العنقاء رمز الصيف، النمر رمز 
 .2الخريف

لى الفن  ولكن أعتقد أن ىذه التأثيرات الصينية نقمت إلى الفنون اإلسالمية عامة وا 
ن المسمم في تنفيذىا أية معاني رمزية ليذه المغولي اليندي خاصة دون أن يقصد الفنا

 الكائنات فيو تأثير زخرفي وافد لم يقصد بو شئ غير الزخرفة.

وقد ظيرت زخارف الحيوانات الخرافية كالتنين بأحجام مختمفة في زخارف السجاد 
 ( 219، 214، 88، 86اتلوح) وافد. د المغولي اليندي كتأثير، ونقل إلى السجا3الصيني

 األحياف بعض في اليادئة األلواف إستعماؿ -4

ستخدام األلوان اليادئة من جممة مانقل من تأثيرات صينية احيث يمكن القول بأن 
 إلى الفنون اإلسالمية بصورة عامة

                                                           
 وفيق جاد، رمضان حسين أحمد، الزخرفة التاريخية، وزارة المعارف العمومية،واسيمي حبيب أميرىم، محمد ت -1

 .152ص  د.ت،

 .122، 121كامل.خيرو حاج التكريتى، السجاد اإليراني،ص  -2
3
- Walter B.Denny, Oriental Rugs, p.112.  

  لقد أثرت بالد الصين في الفنون اإلسالمية بدرجة كبيرة ولعل من أىم مظاىر ىذه التأثيرات الصينية: استخدام
الورق، الدقة ومحاكاة الطبيعة في رسم الحيوان والنبات، التعبير عن الحركة، الرسوم التخطيطية بالمداد، ىدوء 

شكال اليندسية المتعددة األضالع، اليالة ذات الميب األلوان، الطريقة اإلصطالحية في رسم الجبال والماء، األ
زكي محمد حسن، الصين وفنون اإلسالم، القاىرة، أوالنور، السقوف المحدوبة)الجمالونية(، أشكال األواني، راجع: 

 .43م، ص1941مطبعة المستقبل، 
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 أساسيات كأحد( الفراغ مف اليروب) قاعدة عف خارجيف الزخرفة في الفراغ إحتماؿ -5

 .اإلسالمي الفف

ونالحظ ذلك في زخارف السجاد المغولي اليندي رغم الثراء الزخرفي والتنوع الزخرفي 

في تنفيذ الزخارف ولكن الفنان في حاالت قميمة ونادرة لمغاية مال إلى البساطة في التكوين 

 (78، 60، 58، 37اتلوح)الزخرفي وترك مساحات من السجادة خالية من الزخرفة. 

التأثيرات الصينية بقرينة آثرية تبرىن عمى وجود التأثير الصينى ونختم الحديث عن 

بوضوح عمى الفنون المغولية اليندية فقد ُعثر فى حفائر مدينة )فتح بور سكرى(عمى 

م( وعمييا زخارف 1567-1522أجزاء من أطباق خزفية صينية الصنع ترجع لسنة)

 .1صينية قواميا رسوم نباتية ورسوم أشخاص ذات وجوه صينية

                                                           
1
-michael brand , Akbar,s india art, fig.14.p.115.  
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 اليندي المغولي السجاد عمى الصفوية اإليرانية التأثيرات -2

يذكر )ديماند( أن الفن اليندي في بداية نشأتو بدأ مقتبسًا من الفن اإليراني ولكن 
 .1سرعان ما تكونت لو شخصية مستقمة وأصبح فنًا معبرًا عن الروح اليندية الخالصة

                                                           
م( عمى 18 -16ىـ/ 12 -10التأثير الصفوي الوافد من الفنون الصفوية فيما بين القرن ) نقصد بالتأثير اإليراني

وجو التحديد وذلك لقمة معرفتنا عن السجاجيد التيمورية كتحف باقية،وما وجدناه من رسوم السجاد فى تصاوير 
)أزىى العصور الفنية في  المدرسة التيمورية امتازت بالبساطة لحد كبير إذا ما قورنت بسجاجيد  العصر الصفوى

إيران(، فقد جاءت زخارف السجاد التيموري بسيطة قواميا رسوم فروع نباتية وأشكال ىندسية وأنصاف جامات 
 متصمة ومنفصمة.

Amy Briggs, Timurid Carpets, Arabesque and Flower Carpets,s.d. pp.147- 149, 
fig.14,15. 

لعصر الصفوي أكثر ثراء في الزخارف واأللوان مما كانت عميو في حيث جاءت رسوم السجاجيد في تصاوير ا
العصر التيموري واتخذت رسوم السجاد شكاًل موحدًا في العصرين التيموري والصفوي وىو الممثل في تمك التي 
يحيط بيا إطار خارجي يحصر مساحة وسطى تنوعت زخارفيا النباتية ومنيا ما حوى رسوم لجامات وأرباعيا 

تميزت السجاجيد الصفوية بأنيا كانت أكثر ثراء في الزخرفة من السجاجيد التيمورية وظير عمييا طابع بينما 
السيد محمود محمد يونس، تصاوير المعارك الحربية في المخطوطات الدقة وحسن الصنعة والزخرفة.أنظر:  

رسالة ماجستير، غير منشورة، اإليرانية من العصر المغولي حتى نياية العصر الصفوي )دراسة أثرية فنية(، 
 .512م، ص 2008جامعة القاىرة، 

وقد ازدىرت صناعة السجاد والنسيج في إيران في العصر الصفوي وشغل الرسامون والنساجون والصباغون حيزًا 
كان  كبيرًا في البالد اإليرانية وكانوا يعدون باآلالف، وكان إنتاجيم ىو السمعة الرئيسية في تجارة الصادرات، كما

السجاد من ضروريات الحياة عند اإليرانيين حيث احتوت المنازل اإليرانية عمى قميل من األثاث واألدوات المنزلية 
وكثير من السجاجيد وبعض أشغال النحاس، وليس ثمة منزاًل ميما قل شأن ساكنيو إال جمسوا عمى سجادة ثمينة 

محمد سييل طقوس، تاريخ الدولة الصفوية في نظر:  أو غير ثمينة وتغطي السجاجيد كل الدار أو الغرفة.أ
 .144م، ص2009، 1إيران، دار النفائس، ط

م(، حيث كان نسيج السجاد 12ىـ/ 6أقدم السجاجيد اإليرانية اإلسالمية المعروفة ترجع إلى عصر السالجقة ق)
المختمفة، أما اىتمام البالط  شائعًا بين القبائل الرحل وبين األسرات اإليراني العادية وفي المصانع التجارية

م( حيث نشأت مصانع النسيج الشاىانية ينسج فييا ميرة الصناع 15ىـ/ 9واألمراء بإنتاج السجاد فقد بدأ في ق)
السجاجيد الجميمة لقصور الشاه أو األمراء والمموك األجانب عن طريق اإلىداء، فكانت إيران أكبر مركز 

المراكز األخرى تأثرت بأساليبيا كل التأثير وخاصة اليند وتركيا تأثرا تأثرًا لصناعة السجاد في الشرق كمو، وان 
 مباشرًا.  

ولعل السبب في ازدىار الصناعة في إيران ىو تشجيع المموك واألمراء ورجاالت الدولة وانفاقيم األموال الطائمة 
ن العمال الذين يشتغمون الشيور في انتاج أحسن الفرش واألبسطة وأفخرىا مادة وحسن صناعة عمى يد كثيرين م

الطويمة في صنع سجاجيد تخرج آية في الفن وال يدري المرء بأي شئ يعجب فييا بنضارة األلوان وانسجاميا أم 
تقانيا.   أنظر: زكي حسن، الفنون اإليرانية، ص   .143، 139بجمال الزخارف ودقتيا أم بمتانة الصناعة وا 

1
- M.s.Demand, A Hand Book of Muhammadan Art, Hartsdale House, New York, 

1997, p. 303: 307. 
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أن أنواع السجاجيد اإليرانية التي عرفت  اكبر وزير اإلمبراطور  )وذكر )أبو الفضل
في أصفيان وقاشان وكرمان أثرت بوضوح في إنتاج المدن اليندية)أجرا وفتح بور 

 .1والىور(
وقد ذكرت )أمينة أوكادا( أن التأثيرات اإليرانية وفدت عمى الفنون اليندية منذ عيد 

وعاش في البالط م( حين انتقل إليو ىمايون 1544الشاه طيماسب الصفوي في سنة)
كما ذكرت أن الفن اليندي جاء مزيجًا بين التأثيرات المحمية والتأثيرات الصفوية  الصفوي،

 .2والتركية واألوربية الوافدة
زكى حسن( أن تأثرت اليند اإلسالمية بالطراز الفارسي تأثرًا كبيرًا حتى أن /ويرى )د

في بالد اليند منذ عصر المغول  كثير من العمماء يعتبرون األساليب الفنية اإلسالمية
جزءًا من الطراز الفارسي ولكن الواقع أن الفن اليندي تميز بظواىر فنية ومعمارية خاصة 

.ولكن  بعض الباحثين ال يعتبرونو طرازًا فنيًا قائمًا 3جاءت متأثرة بالتراث اليندي القديم
 .4بذاتو

التأثير من حيث الموضوعات وشمل التأثير اإليراني عمى الفنون المغولية اليندية 
من التأثير اإليراني من نصيب  كبر والزخارف المنفذة بيا الموضوعات وكان الحظ اال

مدرسة ىرات اإليرانية حيث تشرب الفنان المغولي اليندي في بدايات نشأة المدرسة الفنية 
 .5المغولية اليندية اسموب المصور اإليراني بيزاد وتالميذه

ات اإليرانية عمى العمائر والفنون في العصر المغولي اليندي ىذا وقد ظيرت التأثير 
باإلضافة إلى احتفاظ بعض األقاليم اليندية المحمية بالطابع اليندي القديم، وقد ظيرت 
التاثيرات الوافدة بكثرة في مدن أجرا والىور وفتح بورسكري سواء عمى العمائر المشيدة بيم 

 .6نعت بيمأو عمى التحف التطبيقية التي ص
                                                           

1
- Michael Brand, Glenn D.Lowry, Akbar's India Art from the Mughal City of 

Victory, p.109. 
2
-Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p. 11. 

 .24، 23ص  د.ت، ات إتحاد أساتذة الرسم،زكي محمد حسن، في الفنون اإلسالمية، مطبوع -3

ىذا كالم بعيد كل البعد عن الحقيقة فالطراز المغولي اليندي تفرد  ،305ص زكي حسن، الفنون اإليرانية، -4
 مميزة عن اإلسموب اإليراني فقد جاء ذات صبغة ىندية محمية.  بخصائص

5
- Http:// ww.Jstor.org, MauricesDiamnd, Mughal Painting under Akbar the Great, p. 

46. 
6
- Http:// www.Jastor.org, Taylor Gamp Francis, Road to Islamic Archaeology in 

India, vol. 14, feb.1983, pp.337-340. 
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واستمر االسموب الصفوي يطغى عمى الطابع الفني في عصر أباطرة المغول باليند 
حتى عيد شاه جيان الذي يمثل عصره بداية تراجع التأثير الصفوي نسبيًا وزيادة التأثير 

 .1المحمي المغولي والطابع اليندي
بالعديد من التأثيرات كما تأثرت المدارس المحمية التابعة لممدرسة المغولية اليندية 

،ولعل 2الوافدة ولكنيا بالطبع كانت أقل تأثرًا الحتفاظيا بالطابع المحمي وتقاليد البيئة اليندية
، 111، 82لوحات) .3من أىم التأثيرات التي تطرقت ليذه المدارس التأثيرات اإليرانية

112 ،114 ،115 ،242) 
بالسجاد اإليراني ولكن سرعان  وكل ماسبق يؤكد مدى تأثر السجاد المغولي اليندي

ما ظيرت الشخصية الفنية المغولية والتي نجحت في الجمع بين التأثيرات المحمية والوافدة 
 .4(م17 ىـ/11)خراج تحف فنية ذات صبغة مغولية ىندية وذلك منذ القرنا  و 

 إلى الفنوف المغولية اليندية الصفوية التأثيرات إنتقاؿ معابر: أولً 
أوجو العالقات بين إيران واليند مما ساعد عمى إنتقال العديد من التأثيرات لقد تعددت 

 اإليرانية الصفوية  إلى الفنون المغولية اليندية ويمكننا ذكر ىذه  المعابر في النقاط اآلتية:
يراف اليند بيف العالقة جذور -1  وا 

وىو الجنس  الصالت العميقة التي تربط بين الشعبين فيما ينتميان إلى أصل واحد
اآلري فقد عاشوا سويًا مع بعضيم البعض منذ الزمان الغابر قبل أن ينقسموا إلى شعبين 

 . 5اتجو أحدىما إلى اليند واآلخر إلى إيران
يران عمى العصر المغولي اليندي فحسب ولكنيا  وبذلك لم تقتصر الصمة بين اليند وا 
تمتد إلى جذور عميقة لمغاية، فعندما إنتشر اإلسالم في إيران في القرن السادس الميالدي 
وانتصر المسممون عمى حكام فارس الزرادشتيين وفد الكثير منيم إلى اليند حرصًا عمى 

                                                           
1
-  Http:// www.Jstor.org, AbolalaSoudavor, between the Safavids and the Mughals 

Art and Artists in Transition,s.d. p. 50. 
2
- George Allen &unwinlid, The Culture and Art of India, London, 1959, p. 290: 295. 

3
- The Art of India, Traditions of India Sculpture, Painting and Architecture, London, 

The Phaidon press, 1954, p.35. 
4
- Joseph V.Mcmullan, Islamic Carpets, New York, 1965, p. 41. 

أحمد السيد محمد الشوكي، تصاوير المرأة في المدرسة المغولية اليندية، رسالة ماجستير،جامعة عين شمس  -5
 .413م،ص 2005،غير منشورة، 
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رغبة في اعتناق اإلسالم وقد وجدوا في اليند ممجأ وأقاموا بيا عقيدتيم الوثنية دون 
شعائرىم في حرية تامة ومنذ ذلك الحين أتخذ ىؤالء المياجرون اليند وطنًا ليم وأصبح ليم 
نشاطيم في التجارة والصناعة واآلداب والفنون وقد أصبحوا عمى مر األيام من المواطنين 

 .1القديمة وتوارثتيا أجياليمالينود وظموا محافطين عمى عاداتيم 

 المغوؿ أباطرة عصر قبؿ اإليراني لمسجاد اليند استيراد -2

جدير بنا أن نذكر أن اليند قبل عصر األباطرة المغول لم تكن صناعة السجاد 
حيث كانت تعتمد عمى استيراد السجاجيد من إيران وخاصة من مدينة كرمان  مزدىرة بيا

اإليرانية، وقد ظمت التصميمات اإليرانية طاغية عمى زخارف السجاد اليندي في العصر 
م( حتى أصبحت السجاجيد اليندية في تمك الفترة 16ىـ/10المغولي ال سيما في القرن )

( أو )سجاجيد اليند Indo-Persian Carpetsاإليرانية()سم )سجاجيد اليند اتعرف ب
 .Indo- Isfahan Carpets)2 -األصفيانية 

م( فأصبحت السجاجيد اليندية تميل في 17ـ / ـى11ولكن تطور األمر في القرن)
زخارفيا وتصميماتيا إلى الطابع اليندي الخالص، حيث حدث تغير تدريجي في فن 

اتو ذات الطابع اليندي المحمي مع بقاء العديد من السجاد اليندي واكتممت تصميم
التأثيرات اإليرانية وظيرت لدينا العديد من مراكز الصناعة اليندية اإلمبراطورية كمدينتي 

 .3أجرا والىور

                                                           
 .49أحمد السيد الشوكي، تصاوير المرأة في المدرسة المغولية اليندية،ص  -1

قودة بصفة خاصة في إقميم طوران ببالد السند منذ القدم، وُذكر أيضًا عرفت اليند صناعة السجاجيد الوبرية المع
م( ثالث سجاجيد بوسائد مصنوعة من 833 -813ىـ/ 218-198أن أمراء السند أىدوا إلى الخميفة المأمون)

 الريش لم تكن تحترق أو تتأثر بالنيران، كما نجد أن ىمايون كان يمتمك سجادة يزينيا تسع دوائر نجمية يسمى
 كل منيا باسم نجم، حيث كان رجال البالط يقفون عمييا تبعًا لمناصبيم.

 .322راجع: أحمد السيد الشوكي، تصاوير المرأة في المدرسة المغولية اليندية،ص

حسن الباشا، موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية، المجمد الثاني، أوراق شرقية، مقال بعنوان صناعة  -2
 . 118، ص م1983السجاد، 

3
- Stanley Reed, Oriental Carpets and Rugs,p.14, 15. 
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 ستقداـ أباطرة المغوؿ باليند لمفنانيف والصناع اإليرانييفإ -3
الخاصة بصناعة السجاد العديد من  1حيث عمل بورش البالط المغولي اليندي

الفنانين اإليرانيين، وامتاز ىؤالء الصناع بالحرفية العالية واإلتقان في صناعة السجاد 
 م(17ق /م16واستمر الفنانين اإليرانيين يعممون في ورش البالط المغولي اليندي حتى)ق 

 .2جانبًا إلى جنب مع الفنانين ذوي األصل اليندي
م( إلى بالطو 1546الراعي األول لمتصوير المغولي اليندي عام )واستقدم ىمايون 

أثنين من كبار الفنانين الفرس وىما مير سيد عمي وخواجة عبد الصمد فقد عمل ىذين 
المصورين وتالميذىم عمى تطويع وتكييف اسموبيم الصفوي ليوائم رغبات اإلمبراطور 

 المغولي في تصوير البورترييات الدقيقة.
بأساتذة وفدوا إلى اليند من فارس وما لبث أن امتد أثر التصوير  اكبر ن كما استعا

األوربي إلى التصوير المغولي ومن ثم كان التحول الذي امتزجت فيو الخطوط واأللوان 
الفارسية بالواقعية األوربية واألساليب اليندية المحمية وغدا التصوير المغولي اليندي في 

 .3ذاتو من فروع التصوير اإلسالميم( فرعًا قائمًا ب17قصدر )
ولم يكن نشاط مير سيد عمي التبريزى مقصورًا عمى إيران فحسب ولكنو ذىب إلى 
اليند وكان لو شأن عظيم فييا، حيث أن اإلمبراطور المغولي اليندي ىمايون فقد عرشو 

م( وفر إلى بالط الشاه طيماسب حيث التقى بمير سيد عمي، 1544ىـ/ 951سنة )
بو إعجابًا شديدًا وألح عميو في مرافقتو إلى كابول ثم دليي، حيث عيد إليو بإدارة فأعجب 

( صورة كبيرة لقصة األمير حمزة، وقد اشتغل في ىذا العمل عشرات 2400العمل إلنتاج )
م 1549ىـ/ 956المصورين وظموا يعممون فيو عدة سنوات. ولكن إدارتو انتقمت منذ سنة 

عبد الصمد عمي الشيرازي، ولم يصب عبد الصمد ما نالو من إلى مصور إيراني آخر ىو 

                                                           
وجد التاثير اإليراني باليند قبل الدولة المغولية منذ فترة سالطين دليي ال سيما السمطان )غياث الدين  -1

وكي، أحمد السيد الش -الخمجي( سمطان ماوه والذي حرص عمى استقدام الفنانين والمخطوطات من إيران، راجع :
رحاب بيومي عبد الحافظ بيومي، زخارف أطر تصاوير ؛ 414تصاوير المرأة في المدرسة المغولية اليندية،ص

 .1، حاشية 544المدرسة المغولية اليندية، ص
2
- Mercedes Vialeferrero, Rare Carpets from East and West, Orbis Books, London,s.d. 

p.28. 
الوكيل، دراسة لمجموعة من التصاوير اإليرانية واليندية بمتحف قصر المنيل، فايزة محمود عبد الخالق  -3

 .689، 688م ، ص 1998،القاىرة 
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 اكبر الشيرة إال بسبب عممو الفني باليند، حيث رحل عن إيران شابًا واختاره اإلمبراطور 
 .1أستاذًا لو

خواجة عبد الصمد الشيرازى أساتذة المرسم المكى  و وقد أصبح مير سيد عمى
،كما عيد ىمايون 2ج الفنى المغولى اليندىالمغولى اليندى يشرفون بدورىم عمى اإلنتا

 اكبر بإدارة مدرسة التصوير المغولي اليندي إلى ىذين األستاذين وقد تمقى ىمايون وابنو 
دروسًا في التصوير عمى أيدييم كما تعمم عمى أيدييما الكثير من المصورين الينود أمثال 

 .4، والمصور بياج والمصور آقاميرك3بزوان وداسونت
انتقل بعض المصورين اإليرانيين لمعمل في مرسم البالط المغولي مثل المصور كما 

بنو  .آقارضا وا 
والمصور فرخ بيك وقد ساىم ىؤالء الفنانين ليس  أبو الحسن والمصور ميرزا غالم  

بأعماليم فقط ولكن من خالل اإلشراف عمى المرسم الفني المغولي ومن خالل تالميذىم 
يم الفني، فتبني بعض المصورين المحميين الينود لألساليب الفنية الذين ساروا عمى منيج

محمد خان الذي تبنى  التي سادت في مدرسة التصوير الصفوي الثانية مثل المصور
 .5إسموب المصور اإليراني رضا عباسي

ألساتذة التصوير اإليراني عمى المرسم الممكي باليند، تشرب  اإلشراف المباشر وبيذا
 . 6ينود الكثير من أساليب الفنانين اإليرانيينالفنانين ال

                                                           
 .119زكي حسن، الفنون اإليرانية،ص  -1

2
- Stuart Cary Welch, Wonders of the Age, Master Pieces of Early Safavid Painting, 

1501-1576, British Library, London, Fogg Art Museum, Havard University, 1979, p. 

60. 
م، 1936، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1زكي محمد حسن، التصوير في اإلسالم عند الفرس، ط -3

 .64، 63ص
4
- Http:// www.Jstor.org, AbolalaSoudavor, between the Safavids and the Mughals 

Art and Artists in Transition,s.d. p. 49. 
أثر مدرسة التصوير الصفوي الثانية ومقدمتيا عمى التصوير المغولي اليندي والدكني، مجمة كمية  -5

 .178م، ص2009، مطبعة الجامعة، 14اآلثار، العدد 
6

- Eastern Ceramics and Other Works of Art from the Collection of Gerald 

ReitlingerCatalouge of Memorial Exhibition, Ashmolean Museum Bernet Sotheby 

Parke, 1981, p.141. 
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ادين )صناعي السجاد( اإليرانيين فنقموا االسموب الفني  اكبر واستقطب  عدد من الَسجَّ
اإليراني في صناعة السجاد إلى اليند، وبدا السجاد المغولي اليندي في تمك الفترة مشابو 

ىندي خاص فيما بعد خالل  لمسجاد الصفوي لحد كبير ثم أخذ يتطور ويتميز بطابع
 .1م(18م، 17القرنين )

وتروي لنا المصادر التاريخية أن مجموعة من الفنانين قدموا لمعمل في بالط 
اإلمبراطور جيانجير، وقد استدعاىم اإلمبراطور من مدينة سمرقند وقد نقموا معيم العديد 

المصورين اإليرانيين جانبًا من التأثيرات اإليرانية إلى البالط المغولي اليندي وبذلك عمل 
 .2إلى جنب بجوار المصورين الينود المحميين

ونستخمص مما سبق أن األبسطة اليندية المغولية تتفق مع التصوير المغولي اليندي 
من حيث أنيما أخذا أصوليما عن الفن اإليراني يقول المؤرخ أبو الفضل: "رغب 

م( في أن تصنع باليند أنواع عديدة مختمفة من 1605 -1556) اكبر  اإلمبراطور
المنسوجات الفاخرة، فعيد بيذا إلى نفر من أىل الخبرة والدراية الذين أنتجوا الكثير من 
الروائع المدىشة، وبيذا قل اىتمام الناس باألبسطة اإليرانية والطورانية مع أن التجار 

شان وأصفيان، وخوزستان وعاصمتيا مدينة و شغان بين قاچاستمروا يستوردونيا من 
تستر وكرمان وسبزوار بإقميم خراسان، وقد أقام ببالد اليند كثير من نساجي األبسطة 
اإليرانية بكافة أنواعيا ويرجع إلييم الفضل في ازدىار تجارتيا ىناك، وانتشر كثيرون منيم 

ما ذكره أبو الفضل وزير ور والىور".ونستنتج مپبالمدن المختمفة وال سيما أجرا وفتح 
أن السجاجيد اإليرانية قد انتشرت بكثرة في األسواق اليندية، كما أن  اكبر اإلمبراطور 

صناعة السجاد المغولي اليندي قد قام عمى أكتاف الصناع اإليرانيين وقد ساعد ىذا كثيرًا 
شكل واضح، عمى نقل التأثيرات اإليرانية وظيورىا في زخارف السجاد المغولي اليندي ب

 اكبر كما أن النساجون والسجادون الينود الذين عمموا في المصانع اإلمبراطورية في عيد 
 .3وجيانجير كانوا تحت إشراف مباشر من األساتذة اإليرانيين

                                                           
1
- Larke Mason, Asian Antique Collector's Club, p.262. 

2
- Percy Brown, The Heritage of India (Indian Paintings), London, oxford University, 

1927, pp. 46-47. 
 .294سالمية،ص م.س. ديماند، الفنون اإل -3
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 واليند إيراف بيف الودية والعالقات الوفاؽ مرحمة -4
يران عالقات مودة وصداقة منذ بداية عيد الدو  لة المغولية باليند حيث جمع اليند وا 
 .1فكان مؤسسيا اإلمبراطور بابر عمى عالقة طيبة بالشاه إسماعيل األول

وتميزت ىذه المرحمة بالود المتبادل ال سيما حين ذىب ىمايون إلى البالط الصفوي 
ىـ/ 947محرم  10بعد ىزيمتو عمى يد األفغان بقيادة شير شاه في معركة قنوج في )

من اليند ولجأ إلى إيران ونزل ضيفًا عمى الشاه طيماسب م( واضطر أن يخرج 1540
 .2األول الذي أكرمو وأحسن ضيافتو

وعرض عميو الشاه طيماسب المساعدة والتعاون معو لكي يسترد ممكو في مقابل أن 
يتحول ىمايون إلى المذىب الشيعي ويعطيو قندىار عندما يستولي عمييا، وقد امتعض 

لعرض الصفوي ولكنو نزل عند نصيحة مستشاره بيرم خان في بادئ األمر من ا ىمايون
الشيعي المذىب وقبل أن يغير مذىبو والراجح أن تظاىر بالتشيع طمعًا في تمقي المساعدة 
من الشاه، كما وافق عمى منحو قندىار وبالفعل نجح اإلمبراطور ىمايون في إعادة أرضو 

بيم إلى قندىار وأعادىا ثم أخذ حيث أمده الشاه طيماسب بأربعة عشر ألف جندي فزحف 
 يوطد حكمو في بالد اليند بأكمميا.

وىكذا كان المجؤ السياسى لإلمبراطور ىمايون إلى البالط الصفوى يمثل أولى مراحل 
العالقة بين الصفوين وأباطرة المغول باليند حيث تحقق فييا تعاون مثمر وقد ساىم ذلك 

 يرانية إلى البالد المغولي اليندي.وال شك في نقل العديد من التأثيرات اإل
 اكبر ، فعندما تولى اكبر أراد الشاه طيماسب أن تكون عالقاتو قوية مع اإلمبراطور 

ليقدم لو تيانيو  اكبر السمطنة أرسل طيماسب إبن عمو سيد بيك مبعوثًا خاصًا منو إلى 
إستقبالو  اكبر سن بمناسبة جموسو عمى العرش حاماًل معو التحف واليدايا الكثيرة وقد أح

بالشاه طيماسب عالقة ود واحترام وحدث تعاون بينيم في  اكبر وأكرمو. فكانت عالقة 
 .3العديد من األمور

                                                           
محمد عالء الدين منصور، تاريخ إيران بعد اإلسالم من بداية الدولة الطاىرية حتى نياية الدولة القاجارية،  -1

 م.1990،راجعو السباعي محمد السباعي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع
2
-Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 5. 

 .276،277أحمد، عصر أكبر،ص نصير أحمد نور  -3
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 اكبر  واستمرت عالقات الود فى عيد فى عيد الشاه عباس فقد أرسل اإلمبراطور
ات عمى استمرار العالق اكبر رسالة لمشاه عباس الصفوي يتضح من خالليا مدى حرص 

لمشاه عباس أن يعتبر اليند بمده وبيتو وأن  اكبر الطيبة والود بين الطرفين حيث قال 
يستمر في إرسال الرسل والرسائل وختم رسالتو بالدعاء قائاًل: "حفظك هللا من مكاره آخر 
الزمان ومكائده، ويؤيدك بتأييدات غيبية وأنت نقاوة بيت اإلصطفاء واإلرتضاء وخالصة 

  .1واإلعتالء"آل اإلجتياء 
ووجدت عالقات قوية بين الدولتين عمى فترات من عيد أورانجزيب حيث أرسل الشاه 

م( 1661إبريل  20الصفوي بعثة دبموماسية برئاسة سفيره )بوداق بيگ( في يوم )
واستقبميا أورانجزيب إستقبااًل حافاًل وقد ليم آالف روبية وأقمشة ثمينة لزعيم السفارة 

 .2الصفوية
 واليند إيراف بيف واليدايا التحؼ تبادؿ -5

وصول بعض األعمال الفنية من المدرسة الصفوية الثانية إلى البالط المغولي من 
 خالل اليدايا التي كانت تحمميا السفارات اإليرانية إلى اليند خاصة أيام الشاه 

يرانية الصفوية .وميل بعض أباطرة الدولة المغولية اليندية لألعمال الفنية اإل3عباس األول
،كان لو عظيم األثر عمى الفن المغولى اليندى، فقد أحضر اإلمبراطور بابر إلى اليند 
أحسن النماذج التي جمعيا من مكتبات أجداده التيموريين فقد أخذ مجموعة من 
المخطوطات النادرة والكتب القيمة وكان بعضيا موشى ومصورًا بريشة فناني ىراة الميرة 

يا حتى يومنا ىذا مختومًا بخاتمو أو خاتم خمفائو، وقد عادت بعض ىذه ولم يزل بعض
المخطوطات إلى إيران عقب إستيالء نادر شاه عمى دليي في أواخر عيد اإلمبراطورية 

 .4المغولية اليندية

                                                           
 .284صنصير أحمد نور أحمد، عصر أكبر، -1

صاحب عالم قمر الزمان، األوضاع السياسية والحضارية لدولة المغول في اليند في عيد السمطان  -2
 .134ىـ(،ص1118 -ىـ1069م()1707 -م1659أورانجزيب عالمجير)

التصوير المغولي اليندي والدكني، مجمة كمية اآلثار، أثر مدرسة التصوير الصفوي الثانية ومقدمتيا عمى  -3
 .178،ص14العدد 

 .4، 3أحمد السيد الشوكي، تصاوير المرأة في المدرسة المغولية اليندية،ص -4
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 . 1في عصره أجمل نماذج إنتاج المصورين اإليرانيين بيزاد وآقاميرك اكبر وقد جمع 
س األول فائض الميزانية الخاصة بالدولة الصفوية في تبادل عبا وقد استغل الشاه

التحف واليدايا مع مموك أوربا وأباطرة اليند، مما عمل عمى انتقال الكثير من التأثيرات 
اإليرانية إلى اليند فقد كان الدخل القومي إليران في عيد الشاه عباس األول ألف ومائتي 

يوميًا وفي المقابل بمغ إجمالي اإلنفاق حوالي ألف تومان فكان ىناك فائض قدره  تومان
 .  2مائتي تومان استغل الشاه جزء منو في إرسال اليدايا والتحف القيمة إلى اليند

حتى بمغ األمرمداه ووصل لدرجة أن الصناع اإليرانيين أنفسيم عمموا في البالط 
 .3مة الدولة المغولية باليند ونقمت إلى إيراناليندي و صنعوا تحف في الىور عاص

وكذلك األمر نجد بعض التحف الفنية صنعت في مدينة أجرا باليند ونقمت إلى إيران 
لتوضع في القصور اإليرانية،حيث صنعت بالطات خزفية في مدينة أجرا ونقمت إلى إيران 

 .4ومتداخمةفي قصر محمود قازان وجاءت قوام زخارفيا زخارف نباتية متشابكة 
 اليند إلى اإليرانييف المتصوفة قدـو -6

لعب المتصوفون اإليرانيون دورًا ميمًا في نقل التأثيرات اإليرانية إلى اليند حيث 
ارتحموا من إيران وطاب ليم المقام في اليند بعد أن تركوا ديارىم الضطياد مموك 

، وال شك أن 5ون إلى التشيعالصفويين ليم ألنيم كانوا ال يميمون إلى التصوف بل يتعصب
قدوم المتصوفة اإليرانيين إلى اليند أثر في الناحية الفنية واإلجتماعية والثقافية في شبو 

 القارة اليندية.

                                                           
 .547رحاب بيومي عبد الحافظ بيومي، زخارف أطر تصاوير المدرسة المغولية اليندية، ص -1

  الصفوي.العممة المستخدمة في إيران في العصر 

 .140محمد سييل طقوس، تاريخ الدولة الصفوية فى إيران،ص -2

-1558ىـ/ 965سم( مؤرخ بسنة ) 34× 20ولعل من أبمغ األمثمة عمى ذلك حامل مصباح من النحاس )  -3
 م( محفوظ اآلن بمتحف الفن اإلسالمي، من صناعة مدينة )الىور( اليندية ونقل بعدصناعتو إلى إيران.1559
 أنظر:

Bernard Okane, The Treasures of Islamic Art in the Museums of Cairo, Iranian Art, 

Cairo, New York, p. 
4
- Jose F. StrzyGowski, Altal-Iran Völker wan Derung, Leipzig, J.C. HinriChs's, 

1917, p. 206. 
 .12ية،ص جراىام بيمي، األدب اإلسالمي في شبو القارة اليندية الباكستان -5
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 باليند المغولية والدولة الصفوييف بيف قندىار عمى والصراع الوفاؽ عدـ مرحمة -7

والصفوية في إيران بالجيدة إجمااًل، اتسمت العالقة بين الدولتين المغولية في اليند 
لكن ذلك لم يحجب الصراع بينيما عمى قندىار المتنازع عمييا، والواقع أن ىذه المدينة 

يران بسبب أىميتيا التجارية والمعروف أنيا كانت محطة  مسار كانت نزاع قديم بين اليند وا 
نيا مركزًا استراتيجيًا عند تجارية ميمة عمى طريق القوافل القادمة من الصين واليند كما أ

ىمايون سيطرتو عمى قندىار وخمفو عمى الحكم  الحدود الشمالية الغربية لميند، وقد فرض
الذي فرض سيطرتو أيضًا عمى قندىار واستغل انشغال الدولة الصفوية  اكبر  اإلمبراطور

 والشاه عباس األول بحربو مع األوزبك والعثمانيين آنذاك.
راطور جيانجير اتسمت العالقات بينو وبين الشاه عباس بالود، أما في عيد اإلمب

وتينئة جيانجير بتوليو الحكم،  اكبر حيث بعث مبعوثين باليدايا ورسالة تعزية بوفاة والده 
مما ساعد عمى إعادة العالقات الودية بين الدولتين مرة أخرى، وكثر تبادل السفراء وترددىم 

ات اليندية تألفت من سبعمائة مبعوث يحممون اليدايا إلى عمى العاصمتين، لدرجة أن البعث
 م(.1617ىـ/ 1026البالط الصفوي وذلك عام )

وعمى الرغم من ذلك لم يغفل الشاه عباس األول عن حقو الموروث في حكم ىذه 
 المدينة وكان يرسل لطمبيا في كل خطاباتو مع جيانجير الذي كان يتجاىل ىذا األمر.

مشاه عباس األول بعد انتياء حروبو مع األوزبك والعثمانيين وقد سنحت الفرصة ل
 وقام بمياجمة قندىار ودخميا وخطب فييا بإسم األئمة اإلثنى عشر. 

واستمر حكم الصفويين لمدينة قندىار طوال فترة حكم الشاه عباس األول وفي السنة 
ىـ/ 1068-1037)األولى من حكم الشاه عباس الثاني قرر اإلمبراطور اليندي شاه جيان 

م( 1638ىـ/ 1048م( أن يضميا إلى أمالكو فياجميا عسكريًا في سنة )1658 -1628
 وبالفعل دخل المدينة وأبعد القوات الصفوية عنيا.

ولكن لم يسكت الشاه عباس الثاني عمى ذلك فاستغل فصل الشتاء وصعوبة وصول 
ية لمحاصرة المدينة ووقعت اإلمدادات العسكرية من اليند  إلى قندىار وأرسل قوات صفو 

 في أيدي الصفويين مرة ثانية بعد حصار دام سبعة وخمسين يومًا.
وعندما عمم شاه جيان بسقوط قندىار أرسل حممتين عسكريتين بقيادة إبنو أورانجزيب 

 ولكنيما لم ينجحا في اقتحام المدينة.
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شيكو في عام وعندما تولى أورانجزيب الحكم أرسل حممة ثالثة بقيادة إبنو دارا
. وقد أدت الحمالت 1م( ولكنيا ىزمت أيضًا عمى أيدي الصفويين1653ىـ/ 1063)

 الثالثة الفاشمة إلى التخمي عن فكرة إستعادة قندىار نيائيًا.
وال شك أن ىذا اإلتصال عن طريق الحروب والعالقات السياسية من أىم وسائل نقل 

 التاثيرات الفنية والحضارية.
 واليند إيراف بيف التجارية العالقات -8

حيث لعب التبادل التجاري دورًا ميمًا في نقل التأثيرات اإليرانية إلى اليند، فعمى 
سبيل المثال قد أرسمت شركة اليند الشرقية اإلنجميزية مبعوثًا من اليند إلى إيران لكي 

جات يحصل عمى إذن بيع منتجات األصواف في السوق اإليرانية في مقابل أخذ المنت
الحريرية اإليرانية عالية الجودة لبيعيا في األسواق اليندية.كما أقامت شركة اليند اليولندية 

.وذكر )كي لسترنج( في 2عالقات تجارية قوية مع اإليرانيين في عيد الشاىات الصفويين
كتابو )بمدان الخالفة الشرقية(أن ميناء سيراف من أشير المدن اإليرانية التي يأتي إلييا 

لعود والعنبر والكافور والجواىر والخيزران والعاج واألبنوس والفمفل والصندل وسائر الطيب ا
 . 3واألدوية والتوابل من اليند، وتأخذ اليند من سيراف األرز والكتان وغيرىما من المنتجات

 اليند إلى اإليرانييف الشعراء إنتقاؿ -9

في منتصف القرنين السادس عشر  4دكما سافر الكثير من الشعراء اإليرانيين إلى الين
والسابع عشر الميالديين، وتحديدًا شعراء )مدينة ىرات( في تمك الفترة، وقد ساعدت تمك 

يران.  العالقات عمى تبادل التأثيرات بين اليند وا 
وقد نقل ىؤالء الشعراء مظاىر البالط الصفوي إلى البالط المغولي اليندي وقد ساعد 

أثيرات الحضارية والفنية والتي ظير بعضيا صراحة في تصاوير ذلك بوضوح في نقل الت
                                                           

 .221: 183محمد سييل طقوس، تاريخ الدولة الصفوية فى إيران،ص - 1

نصر هللا فمسفي، إيران وعالقاتيا الخارجية في العصر الصفوي، ترجمة وتقديم محمد فتحي يوسف الريس،  -2
 .208ص ،م1989دار الثقافة لمطباعة والنشر، 

 .330فرنسيس، وكوريس عواد، مؤسسة الرسالة، ص كي لسترنج، بمدان الخالفة الشرقية، ترجمة: بشير - 3
-
إيرانين باليند قبل العصر المغولى اليندى، حيث اعتني محمود الغزنوي الذي كان تركي  حيث وجد شعراء 4

األصل بالثقافة اإليرانية اإلسالمية، والممحمة اإليرانية الوطنية التي نظميا الفردوسي كانت برعاية محمود الغزنوي 
 .304أنظر: زكي حسن، الفنون اإليرانية، ص في بالطو بعض شعراء إيران،كما عاش 
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المدرسة المغولية اليندية وقد وفدت من إيران تحديدًا أيام حكم الشاه طيماسب والشاه 
 .1عباس األول

فمم تقتصر التأثيرات اإليرانية التي وفدت عمى اليند عمى التأثيرات الفنية فقط بل 
والفكرية، حيث أصبحت المغة الفارسية ىي لغة البالط ولغة امتدت إلى التأثيرات الثقافية 

راجو تود رسك بتفريس الدواوين وبذلك  الثقافة والدبموماسية، فقد قام الوزير اليندوكي
 . 2أصبحت المغة الفارسية ىي المغة الرسمية لمدولة

والشك أن الفنانين والشعراء الصفويين ساعدوا عمى نقل العديد من التأثيرات 
 والفنية من إيران إلى اليند. حضارية والفكريةال

 اليندى المغولى السجاد عمى الصفوية التأثيرات مظاىر: ثانيا
 المونية الخطة وتناسؽ األلواف استخداـ فى اإلتقاف-1

لعل التنوع في استخدام األلوان من أىم التأثيرات اإليرانية الوافدة عمى السجاد 
ألوان السجاد اإليراني غنية وطبيعية وعميقة تعبر عن المغولي اليندي، حيث جاءت 

تقان ،وقد ابدع الفنان فى العصر الصفوى فى الجمع بين األلوان 3الزخارف المنفذة بدقة وا 
فى زخارف السجادة،وقد تأثر الفنان المغولى اليندى بذلك وبرع في استخدام العديد من 

درجات متعددة لمون الواحد مما أضفى األلوان في زخرفة السجاجيد كما نجح في استخدام 
عمى السجاد ثراء وجمال زخرفي، فقد تميز السجاد اإليراني في العصر الصفوي بجرأة 
األلوان والنضج في اختيارىا حيث استخدم الفنان في العصر الصفوي المون األحمر 

تموين  كخمفية لمعناصر النباتية في ساحة السجاجيد والمون األرزق الداكن واألسود في
إطاراتيا ذات الزخارف النباتية، كما تميزت رسوم السجاد الصفوي أيضًا بالتركيبات المونية 
اليادئة مثل المون األرجواني الفاتح والمون األخضر الباىت واألبيض الناصع أو العاجي 

ومما  والمون األزرق السماوي وجميعيا من األلوان المستخدمة في السجاجيد الصفوية ،

                                                           
1
- Http:// www.Jstor.org, Aziz Ahmad, safawid Poets and India,s.d. pp.117-120. 

 .216نصير أحمد نور أحمد، عصر أكبر،ص  -2
3
- Philip Bamborough, Treasures of Islam "Silks, Brocades and Magic Carpets", 

p.125. 
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فيو أن ىذه األلوان نقمت إلى السجاد المغولي اليندي كتأثير صفوي وافد عمى يد الشك 
. فقد جاءت زخارف السجاد المغولى اليندى منفذة بألوان طبيعية تعكس 1الفنانين اإليرانيين

الواقعية فى أغمب األحيان، وساد في عمل أرضية السجاجيد المون القرمزي القاتم أو 
، 51، 46لوحات) ونفذت الزخارف بألوان ىادئة مريحة لمنظر.األحمر الخمري الداكن 

56 ،239 ،240). 

 اليندية المغولية السجاجيد صناعة فى اإليرانية العقدة إستخداـ-2

في صناعة السجادة وقد إنتقمت ىذه  (4)شكل سنا( ةإستخدام العقد اإليرانية )عقد
. ونالحظ أن العقدة الفارسية 2الطريقة في الصناعة إلى اليند في العصر المغولي اليندي

تأذن باكتناز العقد أكثر مما تأذن بو العقد التركية ومن أجل ىذا استطاع معيا نسج 
والتصوير أوسع أبسطة فييا الخصل أرق وأكثر، وفي رقة الخصل وكثرتيا مجال لمتموين 

 مما يتماشى مع الثراء الزخرفى لمسجاد الصفوى والمغولى اليندى. ،3وأفسح

 السجادة ساحة فى الجامات أشكاؿ رسـو-3

تعتبر رسم الجامة الوسطى من أىم التأثيرات اإليرانية عمى السجاد المغولي اليندي، 
الوسطى وأجزاء منيا  فقد أنتجت إيران في العصر الصفوي أروع نماذج لمسجاد ذو الجامة

. حيث اشتيرت زخارف السجاد الصفوي بيذا التقميد 4السجادة في األركان األربعة لساحة
 5.(م16ىـ/10ق)الفنى منذ 

                                                           
ىـ/ 11م وحتى نياية القرن 14ىـ/ 8داليا سيد توفيق، السجاد اإلسالمي في التصوير اإليراني من القرن  -1

 .335م،ص 17
2
- Carella Alden, Royal Persia Tales and Art of Iran, Parent's Magazine Press, New 

York,s.d. p.34. 
 147زكى حسن، الفنون اإليرانية،ص- 3

- 
دافيد تالبوت رايس، الفن اإلسالمي، ترجمة منير صالحي األصبحي، مطبعة جامعة دمشق، المجمس األعمى  4

 .د.صم،1977لرعاية الفنون واآلداب والعموم اإلجتماعية، 
5
- Islamic Art, The Ohio State University, 1956, fig. 11.   
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وأحيانا  ونفذت الجامة الوسطى بشكل دائرى أوأشكال ىندسية غيرمنتظمة الشكل،
من أوضح نماذج السجاد  1تأخذ الجامة الوسطى شكل بخارية حيث تعتبر )سجادة أردبيل(

اإليرانى ذو الجامة الوسطى وقد نفذت عمى شكل بخارية، وقد تأثر السجاد المغولي 
اليندي ذو زخارف الجامات الوسطى بالسجاد اإليراني حيث نفذت الجامة الوسطى عمى 
السجاد المغولي اليندي كما نفذت عمى السجاجيد اإليرانية في العصر الصفوي، والجدير 

ر أن أشكال البخاريات انتشرت أيضًا في زخرفة جمود الكتب اإليرانية في العصر بالذك
 .2الصفوي

وقد وجد لدينا طريقتين في رسم الجامات عمى السجاجيد موضوع الدراسة إما جامة 
، 109، 105اتلوح) د أجزاء منيا في األركان األربعةكبيرة تتوسط ساحة السجادة مع وجو 

متصمة  (106لوحة)أو رسم عدة جامات صغيرة في ساحة السجادة  (115، 113، 111
مع بعضيا عن طريق زخارف نباتية دقيقة وكاًل من الطريقتين تأثير إيراني وافد عمى 

 السجاد المغولي اليندى.
 السجاد عمؿ ورش عمى التصوير أساتذة إشراؼ -4

السجاد والفنون حيث أشرف كبار المصورين فى إيران واليند عمى صناعة وزخرفة 
فنجد الرسامون يضعون تصميمات لكي ينفذىا النساجون بعناية ودقة  التطبيقية األخرى،

فائق، فيذا تقميد إيراني وفد إلى ورش البالط الممكي المخصصة لصناعة السجاد في 
العصر المغولي اليندي، حيث كان الرسام يضع التصميم ويشرف عمى تنفيذه عمى 

                                                           
الصرة أو الجامة الوسطى وىي سجادة إيرانية مأخوذة من  تعتبر "سجادة أردبيل" من أشير السجاجيد ذات - 1

 مسجد صفي الدين بأردبيل،
 م(،34×11.52) م(، وربما كانت أكبر سجادة صنعت في بالد فارس عمى اإلطالق. مقاسيا1540) سنة 

بيت محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بمندن،والشيخ صفي الدين أحد مموك األسرة الصفوية، وفي طرف السجادة 
( أي عمل خادم 946من الشعر لحافظ الشيرازي وتحتو العبارة اآلتية: )عمل بنده دركاه مقصود كاشاني سنة 

. واستخدم في 143أنظر: زكى حسن، الفنون اإليرانية، ص م(.1539ىـ/ 946األعتاب مقصود القاشاني سنة)
 أنظر: مميون عقدة(، 25ن )صناعتيا عشرة ألوان مختمفة من خيوط الحرير والصوف وبالسجادة أكثر م

Islam an Introduction, Facts about Islam and Muslims Master Pieces of Islamic Art, 

2002, p.5.-  
Arthur Upham Pope, Master Pieces of Persian Art, New York,s.d. pp.182-183.-  

2
- John P.Harthan, Book Bindings, Victoria and Albert Museum, London, 1950, fig. 7. 

:راجع 
 Firdousi- NizāᾱᾹmi, Laguirlande Del'Iran, Adaptations de RenēĒ Patris Flammarion. 

Omar Kheyyam, Saadi-Hâfiz, 
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من التحف التطبيقية األخرى، وقد نقل ىذا التأثير الحضارى الفنى من السجاجيد أو غيرىا 
إيران إلى اليند، فكان المموك واألمراء فى إيران واليند يطمبون من أعالم المصورين 
والرسامين أن يقوموا بإعداد الرسوم التي تزين بيا السجاجيد الفاخرة، ومن المعروف أن 

ىـ/ 11ىـ:9لحياة اإلجتماعية نفوذ كبير بين )قالمصورين كان ليم في البالط وفي ا
 م(17م:15ق

فمم يصوروا المخطوطات فحسب بل أشرفوا عمى شتى أنواع الزخرفة في العمائر  
وعمى المنتجات الخزفية والمنسوجات والسجاد ولعل من أعظم من اشتغل من المصورين 

 .1بعمل زخارف السجاد ىم بيزاد وسمطان محمد ومير سيد عمي
 وافد إيرانى تأثير التصوير فى السجاد ورسـو لسجاد العامؿ الفنى تكويفال-5

نقصد بالتكوين الفنى العام ،الشكل العام لمسجاد المغولى اليندى وكيفية توزيع 
العناصر الفنية عمى السجاد، حيث تتكون السجادة )ساحة وسطى يحيط بيا ثالثة إطارات 

الساحة الموضوع الرئيس فى الزخرفة ويزخرف ويزخرف  ،(59)شكل ىا األوسط(اكبر 
األطار األوسط عادة برسوم جامات مفصصة ومستطيمة بوسطيا رسوم حيوانات أوزخارف 

 (239)لوحة .2م16نباتية متداخمة ومتشابكة، وقد اشتيرت بذلك سجاجيد قاشان في ق
لعام ومن مظاىر تأثر السجاد المغولى اليندى بالسجاد اإليرانى من حيث الشكل ا

 ر الفنية عمى ساحة السجادة وخاصةوكوحدة فنية متكاممة نجد التأثربرسوم العناص
 . 3األشجار المزىرة والنخيل

                                                           
 .146، 145زكى حسن، الفنون اإليرانية،ص  -1

2
- G. Helmecke, Safawidische Kunstim Islamischen Museum, Staatliche Museen Zu 

Berlin,s.d. fig. 10, 11. 
رسوم األشجار: الزخرفة برسوم األشجار إستخدمت منذ أقدم العصور حيث كان ليا أىمية خاصة عند أتباع  - 3

الديانة الزرادشتية فوجدت بكثرة عمى العمائر والتحف المعدنية الساسانية. وكذلك استخدمت بكثرة في العصر 
متدابرة، حيث يرى أىل المذىب الشيعي الصفوي ال سيما رسوم األشجار التي تقف عمى أغصانيا طيور متقابمة و 

حسام عويس عبد الفتاح طنطاوي،  أنيا ذات مضمون رمزي يشير إلى )آل البيت( في طيارتيم وشموخيم،
يران في الفترة من أوائل القرن ) ةالمعمارية والفني التأثيرات م( حتى أوائل القرن 13ىـ/7المتبادلة بين مصر وا 

والجدير بالذكر أن الفنان المغولى اليندى .316م، ص 2010ر منشورة، القاىرة، م( رسالة دكتوراه غي16ىـ/ 10)
 تأثر بإسموب رسم األشجار كعنصر زخرفى دون النظر داللتيا الرمزية عند الصفويين.
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كعناصر زخرفية متناسقة  ،1ورسوم األزىار بطريقة متبادلة ورسوم المراوح النخيمية
 ومترابطة.

يما سجاجيد كما تأثر السجاد المغولي اليندي بسجاجيد إيران في العصر الصفوي الس
 مدينتي تبريز وىرات فى ىذه العناصر الفنية:

، 19)لوحات .2الزخارف النباتية المتداخمة والمتشابكة التي تمأل ساحة السجادة -1
20 ،21) 
 .3المناظر التصويرية الكاممة التي تنفذ عمى السجادة لتحكي قصة مصورة -2

                                                           
عرفت رسوم النخيل في الفنون القديمة مثل الفن اآلشوري والسومري كما ظيرت في رسـو األشجار والنخيؿ:- 1

الفن الروماني والبيزنطي والساساني كما عرفت في الفن اإلسالمي المبكر فقد وجدنا نماذج ليا في زخارف قبة 
تبسة من رأس النخمة أطمق عمى ىذا العنصر الزخرفي اسم )البالمت( وىذه الزخرفة مق المراوح النخيمية:الصخرة، 

ويبدو من شكميا العام أنيا عنصر زخرفي قصد بو تمثيل النخمة، وقد تميزت المراوح النخيمية بشكمين: )األول( 
المراوح النخيمية الكاممة الفصوص أي األوراق النخيمية المستوحاة من رأس النخمة وقد وجدت أمثمة ليا من 

اوح النخيمية وتداخمت مع أوراقيا مربعات وتشكيالت زخرفية العصر األموي. )الثاني( تطور أشكال المر 
راجع : طمعت رشاد الياور، النخمة في الفن متعددة.وتمثل تمك الزخارف بداية نشأة التوريق العربي األرابيسك. 

 .328، 326،327ص د.ت، العربي واإلسالمي نشاتيا وتطورىا، المجمع العممي العراق،
اني المتبع في زخارف النسيج والسجاد والذي يعتمد عمى ممئ مساحة النسيج بالزخارف واستمر التقميد اإلير  - 2

النباتية المتداخمة مكونة أشكال دوائر وجامات بداخميا رسوم حيوانية وآدمية وقد نقل ىذا التقميد الفنى إالى اليند، 
طع النسيج القاجاري في إيران في ولم تختفي ىذه الزخارف بعد انتياء العصر الصفوي حيث وجدناىا بكثرة عمى ق

 م؛ أنظر:19ق
Patricial Baker, Islamic Textiles, British Museum Press, Textiles of Qajariran,s.d. 
P.125. 

وكانت مناظر الصيد ومجالس البالط الممكي من أكثر الموضوعات التصويرية المنفذة عمى معادن الدولة  - 3
 الساسانية ثم صارت ىذه الرسوم تطورًا طبيعيًا لمتقاليد الفنية اإليرانية.

أحاطتيا بإطارات وكانت غالبًا ما تنفذ األشكال اآلدمية والرسوم الحيوانية عمى مياد من النقوش النباتية الدقيقة و 
دعاء طو حسن محمد عمي، أدوات القتال  مختمفة من الدوائر أو األشرطة أو داخل مناطق ىندسية.أنظر:

المعدنية اإليرانية والتركية المحفوظة بمجموعة متحف قصر عابدين بالقاىرة دراسة مقارنة ألدوات القتال األوربية 
وىكذا نقل .316م،ص2004 ،امعة القاىرة، المجمد األولالمعاصرة، مخطوط رسالة ماجستير غير منشورة، ج

ىذا الطابع اإليراني في الزخرفة إلى الفنون المغولية اليندية وخاصة زخارف السجاد المغولي اليندي.  تأثرت 
م السيما منظر طرد 16زخارف السجاجيد اليندية بزخارف السجاد ومنسوجات القطيفة اإليرانية المنفذة في ق

اإلفتراس ومناظر الصيد والقنص وسط الغابات، ولعل من أىم أمثمة المنسوجات اإليرانية قطعة  وحش ومناظر
(. no. 3.123المنسوجات بواشنطن تحت رقم حفظ ) م محفوظة بمتحف16( ق Velvetمن نسيج القطيفة )

Galina Lassikova, Hushang The Dragon-Slayer, Fire and Firearms in Safavid Art and 

Diplomacy, 2010, p.31. بتنفيذ رسوم مناظر الصيد والقنص عمييا بدقة فائقة وكذلك  السجاد ؛ تميز
عبد الناصر  :أنظر األسمحة المستخدمة في صيد الحيوانات البرية والفرسان الذين يمتطون صيوة جوادىم؛

مجمة كمية  بيقية والعمائر،بالتطبيق عمى زخارف الفنون التط ياسين، األسمحة اليجومية في العصر اإلسالمي
وقد ساعدت مساحات السجاجيد الكبيرة عمى استيعاب زخرفة  .م2001،إصدار خاص،2،جـ24األداب،العدد 

والجدير بالذكر أن مناظر الصيد  المناظر التصويرية فنفذت عمييا بكثرة مقارنة بمثيمتيا من التحف التطبيقية،
ىـ/ 10المميئة برسوم النباتات والحيوانات بمغت أوج نضجيا الفني في )قورسوم الخيول والفرسان عمى األرضيات 

 م( في إيران وبعدىا اليند.17ىـ/ 11م( )ق16
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 ،88، 87، 86 )لوحات .1اآلدميةالواقعية في رسم الحيوانات والطيور والسحن  -3
89 ،103) 

وقد تأثر  ومن أشير النساجين في العصر الصفوي )غياث الدين عمي اليزدي(
صناعى السجاد فى اليند بو تأثرا كبيرا وقد ظير ذلك من خالل نقل الطابع الفنى العام 

في ألعمال ىذا الصانع، حيث كان ىو وزمالؤه في )مدينة يزد( اإليرانية متخصصين 
عمل تصميمات السجاد والنسيج التي تشتمل عمى رسوم نباتية موضوعة داخل إطار 
منحني، وكذلك الزىور المنثورة المتكررة عمى أرضيات من المون األحمر الوردي واألزرق 
الداكن واألصفر واألخضر، وكذلك رسم منظر الحدائق وما بيا من أشجار ونباتات كثيفة 

 .2وطيور وحيوانات وبرك مياه
ولعل من أىم األدلة عمى تأثر السجاجيد المغولية اليندية بالسجاجيد اإليرانية 
الصفوية الذى بمغ لحد التشابو بينيما، ما تحتفظ بو المتاحف العالمية والمجموعات 

ابور( وتعرف تمك چاچالخاصة من األبسطة المغولية اليندية يوجد أىميا بمجموعة )ميرا
، حيث كانت تنسب ىذه األبسطة إلى إيران ندية األصفيانية(األبسطة الياألبسطة باسم)

خطأ ولكنيا تتميز بالمون البني المائل إلى الحمرة والبرتقالي الداكن وىي ألوان لم تكن 
. بل مازالت توجد 3معروفة في األبسطة اإليرانية واألصفيانية مما يجعمنا ننسبيا إلى اليند

سجاجيد محفوظة بالمتاحف العالمية مختمف عمى نسبتيا عندىم ىل صنعت فى إيران أم 
 (100،46تالوح)اليند؟ 

ونجد التشابو من حيث التكوين الفنى العام من خالل تشابو سجاجيد )إقميم كشمير( 
كما تأثرت (.م18ىـ/ 12)التابع لشبو القارة اليندية مع السجاجيد اإليرانية فى القرن 

سجاجيد )مدينة بيجابور( اليندية بزخارف السجاد المصنوع في )مدينتي بخارى وىرات(. 
 (241لوحة)

                                                           
1
- Manuel pour amateurs, Les tapis d'orient et collecionneurs, press es univerrsitaires 

defrance, 1962, p.111.  
، 2ترجمة: عبد المنعم محمد حسنين، دار الكتاب المصري، ط دونالد ولبر، إيران ماضييا وحاضرىا، -2

 .94م، ص 1985

 .295ص الفنون اإلسالمية، م.س.ديماند، -3
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وكذلك تشابو التكوين الفنى العام لمسجاجيد المصنوعة في المراكز المحمية التابعة 
قميم البنغال ومدينة هللا آباد ومدينة جبل  بورومدينة لإلمبراطورية اليندية )مدينة بيجابور وا 

 ميرزا بور( مع السجاد الصفوى، ونرى ىذا التشابو من خالل
 توزيع العناصر النباتية في تماثل وتراصف. -
 (240)لوحة تنفيذ العناصر النباتية داخل أشكال ىندسية. -

 ،122 )لوحات الجمع بين الزخارف اليندسية والنباتية في زخرفة ساحة السجادة. -
123 ،124 ،125 ،126 ،128 ،130 ،131) 

 إحاطة السجادة بأكثر من خمسة أو ستة إطارات خارجية ذات زخارف متباينة. -

 (241لوحة) .1أشكال الفروع النباتية المتداخمة والمتماسة والمتقاربة دون تداخل -

ولعل من األدلة التاريخية عمى ما ذكر سمفا أن ابدع ما أنتجتو اليند من سجاجيد 
، وبمغ التأثير شكل واضح بزخارف السجاد اإليرانيمتأثرًا بم( جاء 17ىـ / 11يرجع لمقرن )

اإليراني عمى السجاد المغولي اليندي في بعض األحيان إلى حد التشابو والتماثل ما وعد 
)توماس روي( بأن يرسل إليو سجاجيد إيرانية وىندية في  بو اإلمبراطور جيانجير السير

مما يدلل عمى التقارب الزخرفى بين الطرازين مطمع العام الجديد كيدية إلى ممك إنجمترا 
 . 2اإليرانى واليندى

وحسبنا دليال من الناحية األثرية عمى الطابع الفنى العام الذى يربط بين السجاد 
المغولية اليندية والسجاد اإليرانى الصفوى ىو التقارب بينيما من حيث طرزىم الفنية 

 . 3المقسمة بحسب الزخارف
                                                           

1
- George Watt, Indian Art at Delhi (Being the Official Catalogue of the Delhi 

Exhibition 1902-1903), India, Cornell University Library, pp. 630-655.  
2
- A.F.kend rick,hand-woven carpets,oriental&European,vol1,London,1922,pp38.39. 

 أنواع السجاد اإليراني مقسمة حسب الزخارف: - 3
 السجاجيد ذت الصرة أو الجامة. -1
 السجاجيد ذات الزىريات. -2
 السجاجيد ذات الرسوم الحيوانية. -3
 السجاجيد البولندية. -4
 المزخرفة برسوم الحدائق.السجاجيد  -5
 السجاجيد المزخرفة برسوم الزىور. -6
 سجاجيد الصالة. -7
 لممزيد عن أنواع السجاد اإليراني راجع:  

May H. Beattie, Carpets of Central Persia, Mappin Art Gallery Sheffield, City 

Museum and Gallery, Bir Mingham, 1976. أنظر فصل  المغولى اليندى؛، أما عن طرز السجاد
 الدراسة الوصفية من نفس الرسالة.
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 النباتية والزخارؼ الطبيعية المناظر يرسـ قعالوا األسموب -6

حيث أبدع الفنان المغولى اليندى فى تزين السجاجيد بمناظر الطبيعة وما بيا من 
أشجار مزىرة تتمايل مع النسيم وتحمق عمييا الطيور، مأخوذة بأكمميا من البيئة اليندية 

زخارف  بأسموبولكنيا نفذت بحيوية شديدة وجاءت متأثرة من حيث توزيع التكوينات الفنية 
من أىم العناصر الفنية التى تعكس الواقعية فى رسم النظر  ولعل السجاد الصفوى،

 ورسوم النباتات ما يمى :  الطبيعي
 .1رسـ األرضيات ذات الحـز النباتية المزىرة والمنثورة عمى األرضية -

تأثر السجاد المغولي اليندي برسوم المناظر الطبيعية والحزم النباتية المنثورة عمى 
ن أمثمة ليذه الزخارف في تصاوير المدرسة الصفوية أرضية السجاد بما وجدناه م

.وقد نقل ىذا التأثير إلى الفنون الصفوية األخرى كتأثير 2وزخارف السجاد الصفوي
 (11، 5، 2، 1)لوحات .3الصفوية فى التصوير من المدرسة اإليرانية

إن تقديس المناظر والرسوم الطبيعية مثل  رسـو الصخور والجباؿ وجداوؿ المياه -
الماء والجبال وغيرىا من الموروثات اإليرانية القديمة المأخوذة من المعتقدات 

كما قدَّس اإليرانيون القدماء الماء ويعتبرونو أول ما خمق هللا وأودع فيو  الزرادشتية،
القديمة ولكنيا ،وبذلك عناصر المنظر الطبيعى من المورثات اإليرانية 4سر الحياة

رسم المياة بمون  نفذت وفق ما جاء فى البيئة اليندية المحمية، كما راعى الفنان
   (103)لوحة.5نظر الطبيعىممتدرج بين الفاتح والداكن إلبراز العمق والواقعية في ال

                                                           
حيث انتشر ىذا التقميد الفنى اإليرانى ايضا فى زخارف التصاوير والفنون العثمانية، أنظر: رجب سيد أحمد -1

م( في ضوء مجموعة دار الكتب المصرية 16ىـ/ 10المير، تصاوير المخطوطات العثمانية في) ق 
 .410ص ،2003كتوراة، غير منشورة،رسالة دبالقاىرة،

أمين عبد هللا رشيدي عبد هللا، المناظر الطبيعية في التصوير اإليراني حتى نياية العصر الصفوي دراسة  -2
 .330، 329م، ص 2005اثرية فنية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، المجمد األول، 

3
- Stuart Cary Welch, Wonders of the Age, Master Pieces of Early Safavid Painting, 

1501-1576, British Library, London, Fogg Art Museum, Harvard University, 1979,  

pp. 31, 42. 
ندوة اآلثار اإلسالمية بحث فى صالح أحمد البينسي، الموروث الفني في فن التصوير اإلسالمي في إيران،  -4

 .467م، ص 1998في شرق العالم اإلسالمي، 

 .413أمل عبد السالم القطرى، البحر فى التصوير المغولى اليندى،ص - 5
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يعتبر الورد من أكثر العناصر النباتية استعمااًل في منتجات  حيث رسـو الورد -
العصر الصفوي وخاصة السجاد، وترسم الوردة في زخارف السجاد عمى شكل 
يتكون من إجتماع أوراق الزىرة حول كأسيا، وقد كثر استخدام الورد في زخارف 

بالورد ذو  السجاد اإليراني والتركي ويندر في سجاد القوقاز، وقد نقمت الزخرفة
 فوية إلى السجاد المغولي اليندي.المون األبيض واألحمر من الفنون الص

 (42،39،38،35،34)لوحات
ظيرت ىذه الزخرفة بشكميا الكامل في زخارف السجاد اإليراني  المراوح النخيمية -

ىراه وأصفيان (المدن اإليرانية  نتاجاحيث ظيرت في  )م16(منذ القرن 
  (33، 28، 16 )لوحات .1المدن اليندية )الىور وأجرا(،ونقمت إلى )وجوشان

يرى مؤرخي الفن أنيا تمثل برعم قصب أو بردي محور عن  2األوراؽ الرمحية -
الطبيعة. وقد استخدمت ىذه األوراق في زخرفة سجاجيد )خراسان وىراه وكرمان( 
ة وقد زخرفت الساحات واإلطارات في السجاد المغولي اليندي باألوراق الرمحي

 ون تعريشات كعنصر وافد من الفنونالمسننة ذات التعريشات أو مسننة بد
 (16، 15، 14)لوحات (24)شكل الصفوية.

وجد بكثرة في زخرفة السجاد اإليراني الصفوي ونقمت إلى السجاد عناقيد العنب  -
           (20)لوحة المغولي اليندي.

الثمار في الشرق أسماء وأطمق عمى ىذه ثمرة الكمثرى أو الشكؿ المخروطي  -
عديدة منيا )جوىرة التاج، الخاتم، الشكل الموزي، الريشة، باقة الزىور، كوز 
الصنوبر، لؤلؤة التاج، البوديوم(، وقد نفذ ىذا العنصر الزخرفي عمى السجاد 

ونقل  3م( تحديدًا في مدن )ىمدان وأردبيل ومشيد(17، 16اإليراني في القرنين )

                                                           
 .108:104كامل خيرو حاج التكريتى، السجاد اإليرانى،ص - 1

األوراق الرمحية الطويمة المدببة سواء مسننة أو غير مسننة، وجدت ىذه الزخرفة عمى الخزف الصفوي - 2
م(، حيث يمكن القول 17-16زنيق العثماني في القرنين) أزخارف خزف  بأنواعو، وقد نقمت ىذه الزخرفة من

بأنيا تأثير عثماني وافد إلى اليند عن طريق إيران حيث تميز شكل ىذه الورقة في الفن العثماني بالرشاقة وقد 
واألزىار.راجع:نادرعبدالدايم، اعتاد الفنان العثماني أن يرسميا مفرغة ويرسم بداخميا أشكااًل أخرى من األوراق 

 .50،51الخزف اإليرانى فى العصر الصفوى ،ص

 .110،111صكامل خيرو حاج التكريتى، السجاد اإليرانى، -3
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ىذا التأثير اإليراني إلى اليند وظير في زخرفة السجاد والنسيج، وكثر استخدامو 
 في زخرفة شيالن كشمير والتي تعتبر من أشير المنسوجات اليندية.  

حيث عرفت الفنون الصفوية األوراق النباتية الثالثية رسـو األوراؽ النباتية  -
ية وجدت بكثرة في زخرفة األطباق الخزفية والخماسية البتالت واألوراق النباتية الموز 

والسجاد والنسيج. واألوراق النباتية الصغيرة والمحورة نفذت ىذه الزخرفة عمى 
الخزف ذي البريق المعدني والخزف ذو المونين األزرق واألبيض في العصر 
الصفوي كما وجدنا ليا نماذج عديدة وأشكال مختمفة عمى بقية الفنون التطبيقية في 

عصر الصفوي، وقد نقمت إلى الفن اليندي في عصر أباطرة المغول ووجدت ال
   (28،29،31،32،35،42،239،240،241لوحات) عمى زخارف السجاد بكثرة.

وكذلك الزخرفة بفروع نباتية صغيرة تحمل أوراق وأزىار واقعية أو محورة حيث 
سجاد والنسيج انتشر ىذا التقميد الزخرفي في زخارف الفنون الصفوية وخاصة ال

بداع يمأل ساحة السجادة أو قطعو النسيج وقد نقل  الصفوي، وقد ُنفذ في تناسق وا 
 ىذا التأثير إلى فن زخرفة السجاد المغولي اليندي.

من أشير الزخارف المنفذة عمى التحف في العصر )األرابيسؾ(  زخرفة التوريؽ -
الصفوي ووجدت عمى السجاجيد الصفوية بكثرة حتى سمي أحد أنواع السجاد 
الصفوي بإسم)سجاجيد األرابيسك(،ونفذت زخارف األرابيسك بكثرة فى السجاجيد 

 (40،39،38لوحات)المغولية اليندية )طراز السجاد ذو الزخارف النباتية(. 
حيث وجدت رسوم ىذه الزىرة عمى الخزف الصفوي والعثماني ونفذت  فثمار الرما -

، 8، 7لوحات)بكثرة عمى السجاد الصفوي ونقمت منو إلى السجاد المغولي اليندي. 
18 ،21 ،24 ،26 ،27 ) 

حيث نفذت بكثرة عمى التحف التطبيقية في العصر الصفوي زىرة عباد الشمس  -
وكانت أحيانًا ترسم قريبة من الطبيعة ووجدت بكثرة في زخارف السجاد الصفوي 

وأحيانًا أخرى محورة عن الطبيعة.وانتشرت فى زخرفت سجاجيد الصالة المغولية 
 (64،63تالوح) .1اليندية كتأثير صفوى وافد

                                                           
 .58: 48عبد الدايم، الخزف اإليرانى فى العصر الصفوى، ص  نادر -1
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حيث عرف الفن الصفوي الزخرفة بثمار الخرشوف ونفذت بشكميا  ثمار الخرشوؼ -
، 7،8،9لوحات) السجاد المغولى اليندى.ونقمت إلى فن زخرفت  الواقعي والمحور،

12،13،14،17) 
من التأثيرات اإليرانية التي نقمت إلى الفنون المغولية اليندية، زىرة كؼ السبع  -

حيث استخدمت ىذه الزىرة عمى أرضية المنسوجات الصفوية وفي أغمب األحيان 
، 7، 6، 5، 4، أ3 )لوحات.1)فصوص(ت زىرة كف السبع ترسم بخمس بتالتكان
8 ،9 ،10، ،11 ) 

يقصد بيا تمك الزخارف النباتية التي زخرفت السجاجيد زخرفة الشاه عباس  -
م( ونسبت إلى الشاه عباس الصفوي 17م( واستمرت في)ق16الصفوية منذ )ق

م( ونقمت إلى السجاد 1629 -1587ألنيا انتشرت في عيده بصورة كبيرة )
 (9،8،7)لوحات (76، 75شكل) .2اليندي في عصر أباطرة المغول باليند

 ىندسية أشكاؿ وسط الزخرفية العناصر تنفيذ -7
جاء تنفيذ العناصر الزخرفية وسط زخارف ىندسية منفذًا بدقة عمى التحف التطبيقية 

، 46،51لوحات) د عمى السجاد المغولى اليندى..ووجدناه كتأثير واف3في العصر الصفوي
52،121،122) 

في العصر الصفوي برسوم الكائنات الحية والوجوه  فقد زخرفت السجاجيد اإليرانية
األدمية المحورة داخل أشكال دوائر وجامات وقد تأثر السجاد المغولي اليندي بمثل ىذه 

 (86،88،91لوحات)( 56،72،73،74)أشكال .4الزخارف ونقميا عن الفن اإليرانى
وم حيوانية وكذلك رسوم األشكال النجمية ذات الثمانية رؤوس ومنفذ بداخميا رس

، وقد نقل ىذا 5م(17م،16وزخارف نباتية دقيقة وجدناىا عمى المنسوجات الصفوية منذ)ق 
 (87)لوحة التأثير إلى زخرفة السجاجيد المغولية اليندية.

                                                           
مى التحف التطبيقية دراسة أثرية أحمد محمد توفيق الزيات، األزياء اإليرانية في مدرسة التصوير الصفوية وع -1

 .206م، ص1980فنية، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة القاىرة، 
2
- Enza Milanesi, The Carpet, p.27. 

 سيام عبد هللا جاد عبد هللا، التحف المعدنية الصفوية في ضوء التحف التطبيقية وصور المخطوطات، -3
 .305ص

4
- May H.Beattie, Carpets of Central Persia with Special Reference to Rugs of 

Kirman, Mappin Art Gallery, Sheffield, 1976, pp. 22-25. 
 .634، شكل 210أنظر: زكي محمد حسن، أطمس الفنون الزخرفية، ص  -5
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كما نقل فن السجاد المغولى اليندى عن فن السجاد الصفوى زخارف إطارات 
وقد تشابو ىذا  بأشكال ىندسية،السجادة المكونة من بحور مستطيمة الشكل تنتيي 

ىـ/ 10األسموب الزخرفي في زخرفة السجاجيد مع زخارف جمود الكتب اإليرانية منذ ق )
م( بعمل ىذه 16ىـ/ 10م( وقد اشتير الفنان اإليراني )محمد صالح التبريزي( في ق)16

    (95، 87، 15، 12)لوحات .1الزخارف في زخرفة جمود الكتب والسجاجيد

 2السجاد برسـو التصاوير تزييف ظاىرة -8

يعتبر ذلك التقميد تأثير إيراني وافد إلى بالد اليند حيث ظيرت رسوم السجاد في 
تصاوير بيزاد في المخطوطات اإليرانية وكان قواميا رسوم زخارف نباتية وأشكال جامات، 

خارجي ذو وأبدع في رسم السجاجيد ذات الزخارف النباتية في ساحتيا يحيط بيا إطار 
. وقد نقل 3زخارف ىندسية، وقد تبعو الكثير من الفنانين بعد ذلك في ىذا التقميد الفني

د ، فقد ظيرت تصاوير لمسجاد 4الفنانين الينود في العصر المغولي ذلك عن بيزا
والمنسوجات في المخطوطات اإليرانية منذ العيد المغولي والتيموري وزادت في المدرسة 

ب أباطرة المغول باليند مجموعة من الموحات الفنية من عمل بيزاد ، وقد جم5الصفوية

                                                           
والنشر، عبد الرحمن فيمي محمد، من روائع السجاجيد اإليرانية، دراسات في الفن الفارسي، دار التأليف  -1

 .51م،ص1971،القاىرة، الييئة العامةلمكتاب 

فقد جاءت رسوم السجاجيد في التصاوير اإليرانية مشابيو لمسجاد اإليراني كتحفة تطبيقية كما ىو الحال في  -2
المدرسة  الفنية المغولية اليندية. انتشرت رسوم السجاجيد في التصاوير اإليرانية ووجدناىا بكثرة في مخطوط 

 نظامي ومخطوط ديوان حافظ،أنظر:خمسة 
Stuart Cary Welch, Royal Persian Manuscripts, Thames and Hudson, London,s.d. pp. 

62: 70 
صالح أحمد البينسي، مناظر الطرب في التصوير اإليراني في العصرين التيموري والصفوي، مكتبة مدبولي،  -3

 .147، 146ص 
4
- Anne Marie Schimmel, Bihzad Master of Persian Painting, I.B. Tauris publishers, 

New York,s.d. p.110: 115. 
م، 1936، 1زكي محمد حسن، التصوير في اإلسالم عند الفرس، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط -5

 .41ص 
 د.ص.محمد مصطفى، بيزاد، جامعة القاىرة. - 
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حيث قمد الفنانون الينود الكثير من  1المصور اإليراني الذي يوصف بأنو "رفائيل الشرق"
 بيزاد فى رسوم السجاد. استخدمياالعناصر الفنية التى 

السجاد في وبمغ األمر فى إيران إلى أن الشاه طيماسب نفسو كان يقوم برسم صور 
مسوداتو كما اشتير كثير من المصورون بتزويق السجاد برسوميم فنجد بيزاد يستخدم 

الذي  رسوم السجاد ذات األشجار المزىرة فى لوحاتو الفنية ، وكذلك المصورقاسم عمي
الذي  اشتير برسوم السجاجيد ذات رسوم األرابيسك وعساليج العنب، والمصور شيخ زاده

الصينية التي ازدانت بيا العديد من أنواع السجاد اإليراني وغيرىم  برز في رسوم السحب
 .2من المصورين

ولعل ىذه الزخارف )رسوم األرابيسك، عساليج العنب، السحب الصينية، ورسوم 
 لسجاد فى التصويراألشجار المزىرة( من جممة ما ُنقل من تأثيرات إيرانية إلى رسوم ا

 (214،213،178،177،172،161،160لوحات) المغولي اليندي.
 أن المصوراكبر في كتابو طبقات  اكبر  وزير اإلمبراطور الفضل أبو وقد ذكر

بزوان ذو األصل اليندي قد تأثر في أعمالو الفنية بالمصور اإليراني عبد الصمد الشيرازي 
ألثاث تبع بزوان الكثير من إسموب عبد الصمد الفني في رسم الخمفيات الطبيعية وااحيث 

ورسوم السجاجيد والمالبس وكذلك تناسق األلوان والخطة المونية،وقد تبعو في ذلك كثير 
 . 3من المصورين الينود أمثال دارم داس، مانوىر، فروخ بيك وغيرىم

الصفوى ذات زخارف جامة وسطى أو تمأل  كما نجد رسوم السجاد فى التصوير
الزخرفى بكثرة فى رسوم  األسموبوقد نفذ ىذا 4ساحتيا زخارف نباتية متداخمة ومتشابكة

 (152،169،194،189،182)لوحات السجاد بالتصوير المغولى اليندى.

                                                           
ي المدرسة المغولية اليندية، رسالة ماجستير،غير منشورة، جامعة منى سيد عمي حسن، الصور الشخصية ف -1

 .20ص ،1998القاىرة،

 .510السيد محمود محمد يونس ،تصاوير المعارك الحربية ،ص - 2
3
- Http:// ww.Jstor.org, Maurices Diamnd, Mughal Painting under Akbar the Great, p. 

48. 
4

- Barbara Schmitz, Ziyand-Din A.Desai, Muchal and Persian Paintings and 

Illustrated Manuscripts in the Raza Library, Rampur, Aryan Books International, New 

Delhi, 2006, pp. 121: 129. 
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كما لم يقتصر التأثير اإليرانى عمى الزخارف فحسب بل امتد إلى أوضاع السجادة 
وتوظيفيا ضمن الموضوع الفنى فى الصورة حيث ضمت الصورة الواحدة أكثر من سجادة 

كأحد أىم التحف التطبيقية في البالط اإلمبراطوري، فنجد رسم سجاجيد بعضيا بالصورة 
لإلفتراش عمى األرض وبعضيا خصص لجموس اإلمبراطور وبعضيا مخصص لتغطية 
العروش الممكية كما استخدمت بعض السجاجيد كأستار معمقة لمنوافذ واألبواب أو كغطاء 

صغيرة لجموس األباطرة واألمراء أو كبار رجال ، كما وجدت رسوم سجاجيد 1لممظمة الممكية
الدولة واألميرات مخصصة ليم ومميزة عن السجاجيد الكبيرة التي ترسم في الصورة،يعتبر 
ىذا التقميد الفني تأثير إيراني وافد عمى الفنون المغولي اليندية من مدرسة التصوير 

د الصغيرة في التيمورية والصفوية في إيران حيث ظيرت رسوم ىذه السجاجي
ن ، 202 ،194 ،193 ،185 ،181 ،180 ،173 ،172 )لوحات.2تصاويرالمدرستي

203 ،204 ،213) 
وخالصة ذلك رسوم السجاجيد في التصوير كأحد عناصر الصورة المكونة لمبالط 
اإلمبراطوري تبرز مدى الثراء واألبية في القصر الممكي وىذا تأثير إيراني وافد عمى الفنون 

 .3اليندية
أما عن عادة فرش البالط اإلمبراطوري بالسجاجيد الثمينة كتأثير حضارى فقد تأثر 

 .بو ىمايون في فترة بقائو في إيران

                                                           
1
- Barbara Schmitz,  Ziyad-Din A.Desai, Mughal and Persian Paintings, pp. 137, 150. 

م، لوحات 1،1983التصوير الفارسي والتركي، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط أنظر: ثروت عكاشة، -2
102 ،118 ،122 ،126 ،141 ،144. 

3
- Stuart Cary Welch, Wonders of the Age, Master Pieces of Early Safavid Painting, 

pp. 153, 161. 
  أن ىذه العادة ارتبطت بالقصور الممكية منذ العصور قد نقل ىذا التأثير من إيران إلى اليند، ولكن ال نغفل

( م14في )ق  األولى لإلسالم تحديدًا منذ العصر العباسي، فقد ذكر المقريزي رحمو هللا أن قصر األمير قوصون
فرش بأكثر من مائة وثمانين زوج من البسط ثمن كل زوج إثنا عشر ألف درىم منيا أربعة أزواج مصنوعة من 

 19حسن عبد الوىاب، توقيعات الصناع عمى آثار مصر اإلسالمية، محاضرة بالمجمع العممي،  أنظر:الحرير،
وجدنا في تصاوير المدرسة الدكنية رسوم السجاجيد الثمينة ذات الطابع الممكي . و 541م، ص 1954ابريل 

د، حيث جاءت والتي تفرش فوق أرضية الشرفة التي يجمس فييا الممك وكان ذلك من شارات الممك عند الينو 
ثروت عكاشة، الفن اليندي،ص السجاجيد نفسيا ثمينة عمى غرار ما وجد في تصاوير المخطوطات.أنظر: 

225. 
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اإليرانية برسوم السجاد صورة عمل الفنان  ولعل من أبمغ األمثمة عمى تزين التصاوير
)المجنون  م( تمثل1543-م1539ىـ/ 950 -ىـ946مير سيد عمي المدرسة الصفوية )

طيماسب بالمتحف البريطاني ربع ليمى( من مخطوط نظامي لمشاه يقاد في أغاللو إلى 
حيث زخرفت الصورة برسوم سجاجيد كمظالت تعمو الخيام زخرفت إطاراتيا برسوم معينات 

 .1كبيرة بداخميا معينات صغيرة
 قديمة إيرانية أصوؿ ذات حيوانات رسـو -9

ية نقمت إلى الفن اليندي كتأثير إيراني صفوى ولكنيا بعض الرسوم والزخارف الحيوان
السيما الحضارة الساسانية القديمة  ذات أصل قديم حيث عرفت في الحضارات القديمة،

 2رسوم الغزالن ورسوم الوحوش ورسم األسد والجمل والفيل والثور ولعل من أىميا،
 .3والخيول

                                                           
 .33أنظر: زكي محمد حسن، التصوير في اإلسالم عند الفرس، لوحة  -1

 وجد العديد من العناصر الحيوانية فى الحضارات القديمة ولعل من أىميا؛
 ت في الفن الساساني منذ القرن الخامس والسادس الميالدي.رسوم الغزالن: وجد - 2

 رسوم الوحوش والحيوانات المفترسة: ترجع لمعيد الروماني والبيزنطي.
ثريا محمود عبد الرسول، العناصر  الوحوش الخيالية: وجدت في كمتا الحضارتين الساسانية والبيزنطية؛أنظر:

الحيوانية توثيق وتوصيف عمى النسيج اإلسالمي في مصر منذ الفتح اإلسالمي حتى نياية العصر الفاطمي، 
 .38: 34م، ص 1998تقديم ومراجعة: عبد السالم الشريف، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 

 وة والحماية لشعبو.األسد: يرمز في الفنون السمجوقية إلى الحاكم في الق
 الصقر(ترمز إلى السمطة والسيطرة وأحيانًا ترمز إلى الضياء والنور. -النسر-الطيور الجارحة)العقاب

 رسم التنين يرمز إلى العالم ومياه المطر والبركة والصراع مع الشر.
ذا صور في مناظر الصراع والجدال فكان يرمز إلى  الحيوان المنيزم؛ رسم الثور: يرمز إلى الميل والظممة وا 

أولكر أرغين صوي، تطور فن المعادن اإلسالمي، ترجمة: الصفصافي أحمد القطوري، المكتب اإلعالمي  أنظر:
 .325، 321م، ص2005الثقافي، 

ظيرت رسوم الخيول في الحضارات القديمة وأعتبره اإليرانيون قديمًا أنبل مخموق خمقو هللا بعد اإلنسان،  - 3
ول عمى المنسوجات الساسانية حيث رسم داخل جامات دائرية )ميداليات( وكذلك عرف في وظيرت رسوم الخي

وعرف في الحضارة الرومانية  الحضارة اإلغريقية حيث ارتبط عندىم بعمم الفمك واألساطير اإلغريقية القديمة.
لمرتبطة بالديانة والبيزنطية وكان يرمز لمممك أو القوة الخارقة في الطبيعة وكذلك نفذ في الموضوعات ا

حسناء عبد السالم العوادلي، المناظر الحيوانية في العصر السمجوقي ودالالتيا الرمزية، رسالة  .3المسيحية
 .230م، ص2008ماجستير ،غير منشورة، القاىرة، 
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كان غنيًا جدًا بالرسوم الحيوانية  ومن المعروف أن الفن اإليراني في العصور القديمة
يران، ولعل من أكثر الحيوانات والطيور التي استخدميا  وقد نقميا الفن البيزنطي عن آشوروا 
اإليرانيون في زخارفيم األسد والفيد والغزال واألرنب والطاووس والبط والخيل والباز والطائر 

 ية ثم الجمل والفيل.الذي يتدلى من منقاره فرع نباتي عمى الطريقة الساسان
" Seythes -وقد تأثر اإليرانيون في زخارفيم الحيوانية بما كان عند قبائل "السيت

 قديمًا في شمالي 
اليضبة اإليرانية وجنوبي روسيا من زخارف حيوانية ممؤىا بالجفاف والقوة واإلختصار 

 .1في الرسم
غولى اليندى بعد ما وقد ظيرت العناصر الحيوانية السابقة فى زخرفة السجاد الم

أضفى الفنان المغولى اليندى عمى ىذه الزخارف ذات األصول اإليرانية القديمة طابع 
 (96، 89، 88، 87لوحات()45: 41من )أشكال الحيوية والحركة.

ثال أن رسوم الخيول والثيران نقمت إلى الفنون نجزم عمى سبيل المويمكننا أن 
لسجاد المغولي اليندي كتأثير إيراني وافد من الفنون المغولية اليندية وظيرت في زخارف ا

ن كان استخدام األفيال أكثر شيوعا من العناصر الزخرفية الحيوانية األخرى  الصفوية، وا 
 ( 222، 221، 220، 89، 93)لوحات فى زخرفت الفنون التطبيقية المغولية اليندية.

 السجاد زخرفة فى والفضة الذىب وأشرطة الحرير استخداـ-11
 نقل الحرير كمادة خام من الصين إلى اليند حيث اعتنت الصين بتربية دودة القز

ولكن استخدام أشرطة الحرير في زخرفة السجاد وكذلك استخدام الحرير في عمل خيوط 
 .2المحمة والسداه تأثير إيراني صفوي وافد عمى السجاد المغولي اليندي

صناعة المنسوجات منذ العصر الساساني فقد عرفت إيران استخدام الحرير في 
وأغمب الظن أن صناعة الحرير نقمت من الصين إلى إيران، وقد بمغت صناعة الحرير أوج 

                                                           
 .278،  276الفنون اإليرانية ،ص  زكى حسن، -1

  ( بيضة خالل دورة حياتيا 800 -600حوالي)تستخرج خيوط الحرير من بيض دودة القز حيث تنتج الدودة
 .التي تصل من خمسة إلى عشرة أيام

 أنظر:  -2
Lotika Varadarajan, Silk in Northeastern and Eastern India(The Indigenous 

Tradition), printed in great Britain, 1988, p. 561. 
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تقدميا وازدىارىا في عيد الدولة الصفوية وبرع الصفويين في إنتاج المنسوجات والسجاجيد 
 .1المصنوعة من الحرير

لمواد الخام المستخدمة في السجادة مادة ونقل ىذا التأثير إلى اليند حيث غمب عمى ا
الحرير عمى عكس المتعارف عميو من استخدام الصوف كمادة أساسية في صناعة 

 .  2السجاجيد
وكذلك استخدام خيوط معدنية من الذىب والفضة في زخرفة السجاجيد النفيسة حيث 

 .3لى اليندم( وُنقل منيا إ16ىـ/ 10عرفت إيران ىذا التقميد الزخرفي منذ القرن )

فمم تستخدم عمى اإلطالق خيوط المعدن والحرير في صناعة وزخرفة السجاد في 
اليند قبل العصر المغولي اليندي فقد أخذ المغول ىذا االسموب الصناعي والزخرفي من 

 .4م(16النساجين اإليرانيين منذ)ق

 الحيوانية والزخارؼ الطيور ورسـو األدمية الرسـو تنفيذ فى الواقعية -11

حيث نفذت  أعماليا بإسموب واقعى يحاكى  المدرسة الفنية الصفوية مدرسة واقعية،
الطبيعة وينقل منيا نقاَل مباشَرا،والشك أن الفنان المغولى اليندى تأثر بذلك األسموب 
الصفوى الواقعى ،فنجده نقل  الرسوم األدمية والزخارف الحيوانية من البيئة اليندية المحمية 

نو نفذىا بإسموب صفوى وافد ،فأذا نظرت إلى سجادة مغولية ىندية تكاد تجزم أن ولك
 مناظرىا الزخرفية ذات صبغة ىندية نفذت بواقعية إيرانية.

فنممح الواقعية فى تنفيذ الرسوم األدمية والزخارف الحيوانية من خالل رسميا 
ة كالحصان الذي يعدو مصحوبة برسوم النباتات والحشائس. و في رسم العناصر الحيواني

                                                           
.ويحسب إلى إيران قصب السبق فى استخدام التذىيب فى التصوير 76،77زكى حسن، الفنون اإليرانية،ص-1

والزخرفة بخيوط الذىب والفضة لمسجاجيد والمنسوجات حيث ظيرت فى مراسم ىراة ثم انتقمت إلى تبريز فى 
مدارس التصوير فى إيران رجب سيد المير ،العصر الصفوى وتأثر بيا فنانى أباطرة المغول باليند، أنظر: 

 .194وتركيا واليند،ص

 .145م، ص2009، 1محمد سييل طقوس، تاريخ الدولة الصفوية في إيران، دار النفائس، ط -2

 .258ديفيد تابوت رايس، الفن اإلسالمي،ص  -3
4
- Hyderabad, Islamic Culture and Art, Nov. 2011, p.4. 
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في منظر صيد أو الوحوش الضارية في الغابة مأخوذ من االسموب الواقعي اإليراني في 
  أ( 103، 98، 97، 96)لوحات .1العصر الصفوي

حيث يعتبر ذلك إبداع صفوي في زخرفة السجاجيد فال نجد السجادة تضم رسوم  
تصويري كامل وكأن السجاد آدمية فقط ولكن كانت الرسوم اآلدمية تنفذ ضمن منظر 

صفحة من مخطوط مذوق وىذا التقميد صفوي نقمو الفنانون اإليرانيون إلى زخرفة السجاد 
 (91، 88، 87، 86)لوحات المغولي اليندي.

والبالبل محمقة في الجو  2كما حاول الفنان إضفاء الواقعية من خالل رسم العصافير
وقد ظير ىذا التقميد الزخرفي في زخارف  أو عمى األغصان أو مرسومة كأزواج متقابمة

ي16) سجاجيد إيران في القرن  .3م(، ثم انتقل إلى زخارف السجاد المغولي اليند
  (94، 67، 66)لوحات

كما نجد الواقعية من خالل تعدد أوضاع الرسوم الحيوانية بين الحركة والسكون، 
بالواقعية الشديدة السيما رسوم حيث تميزت الرسوم الحيوانية المنفذة عمى الفنون الصفوية 

الغزالن واألسود والنمور والجمال والخيول، وقد نقل الفنان المغولى اليندى ذلك فنجده يرسم 
كما أبدع فى رسم الحيوانات الراكضة وىى  4الحيوانات فى مناظر العدو واإلنقضاض

 (95،92،90)لوحات تنظر برأسيا لمخمف.

                                                           
1
- Stuart Cary Welch, Wonders of the Age, Master Pieces of Early Safavid Painting, 

p. 86. 
ذكرت) د/ منى بدر( أن رسم العصفور فوق الفروع النباتية واألشجار يرمز فى الفن اإلسالمى إلى الجنة - 2

 .48وصعود الروح إلى السماء،أنظر: منى محمد بدر، أثر الحضارة السمجوقية ،الجزء الثانى ،ص

 .116،124: 114كريتى، السجاد اإليرانى،ص كامل خيرو حاج الت -3

ىو تأثير إيراني حيث استمد الفنان المسمم مشاىد ومناظر اإلنقضاض من رسوم المعادن الساسانية. أما  -4
المنظر التصويري الذي نرى فيو أن األسد أنقض عمى ظير ثور وقد مال الثور برأسو، ويرسم األسد والثور 

عمى أرضية من الفروع واألوراق النباتية قريبة من الطبيعة، ويرجع أصول ىذا  بشكل واسموب اصطالحي تجريدي
المنظر التصويري الرمزي إلى عيد دولة سالجقة الروم.كما ظير ىذا المنظر التصويري عمى بعض التحف 

طبيقية م(؛ عالء الدين محمود محمود ،القطع الفنية الت17-16الخزفية العثمانية من صناعة مدينة أزنيك في) ق
 لممرأة فى مصر وبالد الشام فى العصر الممموكى ،دراسة أثرية فنية ،مخطوط رسالة ماجستير غير منشورة،

. ثم وجد منظر اإلنقضاض عمى السجاد المغولى اليندى مفعم بالحيوية والحركة 158ص م،2011القاىرة،
 كتأثير إيرانى من الفنون الصفوية.
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لفنون التطبيقية في العصر الصفوي منفذ كما نجد رسوم الطاووس في زخارف ا
ونقل إلى الفنون المغولية اليندية وُنفذ عمى السجاد المغولي اليندي  1بإسموب واقعى
 (94ةلوح) بإسموب واقعي.

 األحياف بعض فى الزخرفية العناصر توزيع فى والتناظر التماثؿ مراعاة -12
ساحة السجادة ،فجاءت ساحة حيث نجد التماثل فى توزيع العناصر الزخرفية فى 

السجادة فى بعض األحيان وكأنيا مقسمة إلى جزئين متماثمين فى الزخرفة ،وغالبا مايكون 
ذلك عن طريق رسم فرع نباتي كبير يتوسط السجادة )كشجرة حياة( يقسم السجادة إلى 

 (65، 64، 63، 61، 28لوحة) .2جزئين متشابيين في الزخرفة
اصر الزخرفية النباتية يكون بعمل الفنان عناصر زخرفية نباتية فالتوزيع المتماثل لمعن

 متقابمة ومتدابرة في وضعية متماثمة عمى ساحة السجادة وقد أخذت سجاجيد 
 م( ىذا التقميد الزخرفي من السجاجيد 17ىـ / 11 الىور المصنوعة في )ق

   (239)لوحة الصفوية اإليرانية.

م( بسجاد إيران الوافد من 19ه /13 في )ق كما تأثر سجاد مدينة أجرا المصنوع
مدينة بيجار اإليرانية ، حيث جاءت زخارفو نباتية محورة بعض الشئ عن الطبيعة ومكررة 

 (241، 240)لوحتا خرفية عمى ساحة السجادة.كوحدات ز 

 نباتية رسوـ منيا ينبثؽ التى الفازات أشكاؿ رسـو -13

اليندى رسوم فازات يخرج منيا فروع نباتية حيث نرى فى كثير من السجاد المغولى 
كثيفة تملء ساحة السجادة، كتأثير إيرانى وافد حيث اشتيرت سجاجيد مدينة شيراز 

م(،بالزخارف الكثيفة المتداخمة التي تنبثق من رسم فازة أسفل 18ىـ / 12 اإليرانية في )ق
وح في زخارف السجاجيد ساحة السجادة وقد نقل ىذا التأثير الزخرفي إلى اليند وظير بوض

 (240،53تالوح). 3بمدينتى أجرا والىورالتي صنعت 

                                                           
 .78،79،81نى فى العصر الصفوى ،صنادرعبد الدايم، الخزف اإليرا -1

 أنظر: -2
Victoria and Albert Museum Brief Guide to Persian Woven Fabrics, London, 1950, 

p.15-30. 
3
- Walter B.Denny, Oriental Rugs, p.110, plate 26. 
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كما وجدنا أشكال الفازات التي ينبثق منيا رسوم زىور تمأل ساحة السجادة ومحمولة 
عمى فروع نباتية كثيفة حيث عرف ىذا التقميد الزخرفي في المنسوجات والسجاجيد 

 اجيد والمنسوجات المغولية اليندية.، ونقل إلى السج1م(18ق -م17الصفوية منذ )ق
 والزخرفي الفني السموب مع التطبيقي السموب إمتزاج -14

-م16السجاد في إيران في القرنين )حيث ظير ىذا األسموب ألول مرة في عمل 
م( والذي ظير اسمو عمى 1628 -1586م( وخاصة في عيد الشاه عباس األول )17

الطريقة، كما يحتفظ مشيد اإلمام عمي بالنجف بمجموعة من ثالثة سجاجيد منفذين بيذه 
 .2ىذا النوع من السجاد

وقد تأثر السجاد المغولي اليندي بذلك التقميد كتأثير إيراني صفوي وافد حيث نفذت 
بعض السجاجيد المغولية اليندية بإسموب صناعة يجمع بين العمل التطبيقي والعمل الفني 

 الزخرفي فى وقت واحد.
 جانبي بوضع الوجوه تنفيذ -15

يعتبر من أىم التأثيرات اإليرانية الوافدة عمى زخارف السجاد المغولى اليندى، فى 
حين يرى البعض الباحثين أنيا تأثير ىندى قديم حيث يذكر أن بوذا أراد أن يرسم صورة 

رسم لنفسو فجعل خيالو يسقط عمى قطعة نسيج وبيذا أصبحت الرسوم اآلدمية عند الينود ت
،ولكن أرى أن ىذا كالم نظرى الينبنى عميو عمل وال يقوم عميو دليل فيذا 3بوضع جانبي

 قديمة يمكن تصديقيا أو تكذيبيا. أسطورةالكالم مأخوذ من 
ويرى فريق أخر من الباحثين أنو تأثير صينى حيث أقبل الفنانون الينود عمى رسم 

جانبي إلى جانب تنفيذىا في شكل ثالثي األرباع وىذا ما نفذتو  بأسموبالوجوه اآلدمية 
م( في فن 16ىـ/10المدرسة اإليرانية والتركية ولكن ظير االسموب الجانبي منذ نياية )ق

الصيني الذي عرف ىذا االسموب وانتشر  باألسموبالتصوير وعمى الفنون التطبيقية متأثرًا 
                                                           

 .639، شكل 212أنظر: زكي محمد حسن، أطمس الفنون الزخرفية، ص  -1

محمد، مشيد اإلمام عمي في النجف وما بو من اليدايا والتحف، دار المعارف بمصر، ص سعاد ماىر  -2
311 ،312. 

. وقد أخذ بذلك الرأى معظم الباحثين فى 404ص م،2005سعاد ماىر، الفنون اإلسالمية،مكتبة األسرة،  -3
المضوعات  عمر عمى ىنداوى،أنظر: رانيا  التصوير المغولى اليندى وذكر فى عديد من الرسائل المؤلفة حديثَا.

 .204ص التصويرية ذات العناصر الحيوانية فى تصاوير مخطوطات المدرسة المغولية اليندية،
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يدعم الباحث رأيو بأدلة مادية أثرية من الفنون  ،ولكن لم1م(15ىـ/ 9في تصاويره منذ ق)
 الصينية تدلل عمى ذلك.   

وقد ذىبت إلى إرجارع رسوم الوجوه بوضع جانبى إلى التأثيرات اإليرانية عمى الفنون 
المغولية اليندية وذلك إعتمادا عمى ما شيدناه من رسوم الوجوه بوضع جانبى فى تصاوير 

تحف التطبيقية )خاصة السجاد والنسيج( السيما فى العصر المخطوطات اإليرانية وعمى ال
 (91،89،86،،221،103،93،92)لوحات التيمورى والصفوى بإيران.

 النستعميؽ خط استخداـ -16
، كتأثير 2فقد استخدام خط النستعميق في زخرفة التحف التطبيقية المغولية اليندية

ثقافة اليند المغولية بالثقافة اإليرانية في إيراني حيث انتشر خط النستعميق يدل عمى تأثر 
وقد استخدم ىذا الخط كتأثير  ىذه الفترة، وذلك ألن إيران كانت منبع ىذا الخط ومصدره،

إيراني في زخرفة التحف التطبيقية والكتابات التي تزخرف تصاوير المدرسة المغولية 
 (142)لوحة .3اليندية

، فقد جمع فن  ضارة دائنة ومدينةوخالصة ما سبؽ ذكره نعرج عمى أف كؿ ح
االسموب المحمي اليندي  فنجد صناعة وزخرفة السجاد المغولى اليندى العديد من التأثيرات

، فنجد الفنان اليندي تأثر تأثرًا 5والتأثيرات الصينية 4والعثمانيواإليراني الصفوي واألوربي 

                                                           
 .441ص  أحمد السيد الشوكي، تصاوير المرأة في المدرسة المغولية اليندية، -1

ن لم تنتشر الزخارف المتأمل في زخارف السجاد الصفوي يجدىا ممئت بالعديد من الزخارف الكتابية في حي-2
الكتابية عمى السجاد المغولي اليندي فوجدت فى حالة نادرة وجاءت الكتابات منفذة فى مساحة صغيرة قواميا 
كتابات دينية سنية المذىب ولعل ىذا يرجع إلى أن الزخارف الكتابية عمى السجاد الصفوي جاء معظميا يحمل 

ام الصفويين فمما كان أباطرة المغول باليند أصحاب مذىب سني عبارات ذات إرتباط وثيق بالمذىب الشيعي لمحك
فمم ينقل الفنان اإليراني ىذا التأثير إلى البالط المغولي اليندي السيما فى زخرفة السجاد بصفة خاصة ،أما 

قارنة بالنسبة لمفنون التطبيقية األخرى فقد اقتصرت زخارفيا الكتابية عمى عبارات سنية المذىب وقد نفذت بقمة م
ن وجدت كتابات شيعية المذىب عمى الفنون المغولية اليندية)واألمر يحتاج إلى  الزخرفية األخرى، بالعناصر وا 

مزيد من البحث( فربما تكون نفذت فى ظروف سياسية معينة ولكنيا ال تعبر بأى حال عن عقيدة األباطرة 
 المغول أو عن مذىب الدولة وقتيا.

 .274النقوش العربية في الدولة المغولية،صمحمد يوسف صديق، دراسة  -3
4
- Http:// ww.Jstor.org, Maurices Diamnd, Mughal Painting under Akbar the Great, p. 

51. 
 .376ص  د.ت،، دار المعارف،5نعمت اسماعيل عالم، فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمي، ط -5
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المحمية اليندية ولكنو عبر عنيا كبيرًا برسوم الحيوانات والنباتات الموجودة في الطبيعة 
باسموب واقعي إيراني متقن أخذه الفنان المغولي اليندي من األساتذة اإليرانيين الذين عمموا 

كما ظير فى زخرفة السجاد المغولى اليندى عناصر زخرفية  بالمرسم المغولي اليندي،
 صينية وأوربية.

ىي األخرى في المنتجات الفنية فمم تكتف اليند باألخذ من إيران فحسب ولكن أثرت 
اري فقد وجدنا ظيور لتأثيرات مغولية ىندية في فنون المدرسة چاإليرانية في العصر القا

ارية في التصوير ولعل من أىميا رسوم الثياب اليندية المحمية )كالجوب الشفاف چالقا
أن ىذه  الذي يشف عن السروال والخمار الشفاف الذي ينسدل الشعر من تحتو(، وال شك

 .1التأثيرات ظيرت نتيجة لمعالقات اليندية اإليرانية وثيقة األركان منذ القدم
 اليندي المغولي السجاد عمى األوربية التأثيرات -3

تأثرت الفنون اليندية بالعديد من التأثيرات األوربية ومن ىذه التأثيرات ما ُنقل مباشرة 
مباشرة عن طريق إيران ال سيما أن إيران  من أوربا إلى اليند ومنيا ما نقل بطريقة غير

 في العصر الصفوي الثاني تأثرت بالعديد من التأثيرات األوربية.
لقد انتشرت التأثيرات األوربية بشكل كبير وواضح في الفنون اليندية ال سيما في 

واستمر ىذا التأثير األوربي في تزايد حتى بمغ  اكبر الفترات الالحقة لعصر اإلمبراطور 
 .2م(1864م( تحديدًا في سنة )19 ىـ /13 ذروتو في منتصف )ق

فقد زادت التأثيرات األوربية بشكل واضح في مراحل الضعف لممدرسة المغولية 
اليندية وأخذ المصور يقتبس األساليب األوربية وينفذىا في عمل لوحاتو أو زخارف التحف 

 (245 ،244، 243، 242 )لوحات .3يقيةالتطب
أن التأثيرات األوربية ظيرت بوضوح في المنتجات الفنية اإليرانية  )رايس( حيث يرى
 .4(م18ىـ /12ق )واليندية منذ 

                                                           
رية في التصوير دراسة أثرية فنية، رسالة ماجستير،غير منشورة، اچسمية حسن محمد إبراىيم، المدرسة القا -1

 .69م، ص 1977جامعة القاىرة، 
2
- Benjamin Rowland, The Art and Architecture of India, Buddhist Hindu Jain, 

Published by Penguin Books, 1959, p.7. 
 .413ص ب في التصوير المغولي اليندي،منى سيد عمي حسن البحيري، تسميات البالط وحياة الشعو  -3

4
- David Talbot Rice, Islamic Art, Thames and Hudson, London, oxford, 1963, p. 

256- 257. 
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 اليند إلى األوربية التأثيرات إنتقاؿ معابر: أولً 
 اليند خيرات عمى اإلستيالء في أوربا لبالد القديمة الرغبة -1

 كبر الصالت بين اليند وأوربا موغمة في القدم، فقد ساعدت حممة اإلسكندر االإن 
ق.م( عمى اإلحتكاك المباشر بين اإلغريق وأىل اليند حيث  324 :326) عمى اليند

انتقمت التأثيرات الثقافية اإلغريقية انتقااًل مباشرًا لبالد اليند وقد انتقمت المنتجات اليندية 
غريقية منذ ذلك الحين عن طريق الوسطاء وبالطرق البرية في وسط والفارسية لمجزر اإل

. وقد حركت مذكرات ماركو بولو وما وصفو عن بالد 1آسيا والخميج العربي والبحر األحمر
، 2اليند والصين عمى أنيا أرض التوابل والجواىر مشاعر األوربيين لمتوجو إلى ىذه البالد

د أوربا في السيطرة عمى اليند أدت بشكل كبير إلى وال شك أن ىذه الرغبة الجامحة لبال
 انتقال التأثيرات األوربية.

 أوربا وبالد اليند بيف التجارية العالقات -2
ال شك أن التجارة من أىم معابر وطرق إنتقال التأثيرات،وقد لعبت اليند دورًا ميمًا 

 .3وأوربامنذ القدم  كأحد المدن الميمة في طريق التجارة بين المغول 
والجدير بالذكر أن حركة المالحة في مياه المحيط اليندي كانت مقتصرة عمى العرب 

م( زادت الرحالت األوربية لميند وخاصة 16ىـ/ 10والينود والصينيين ولكن في مستيل )ق
 .4بعد اقتحام البرتغاليين المحيط اليندي واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح

ن بأوربا عن مبمغ ثراء اليند الطائل وما كانوا يرونو من كرم أدى ما أذاعو البرتغاليو 
م( مجموعة من التجار 17ىـ/11حكاميا وترحيبيم بالمسيحيين أن قصد ىذه األرض في)ق

اليولنديين والبريطانيين والفرنسيين وقاموا بغزو األسواق األسيوية بشكل عام واألسواق 

                                                           
، عين لمدراسات 1عادل اسماعيل محمد ىالل، العالقات بين المغول وأوربا وأثرىا عمى العالم اإلسالمي ، ط 1

 .15م،ص 1997 ،والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية

 .237عادل اسماعيل محمد ىالل، العالقات بين المغول وأوربا وأثرىا عمى العالم اإلسالمي ،ص  -2

 .80سعيد عمران، المغول وأوربا،ص محمد  -3

صاحب عالم قمر الزمان، األوضاع السياسية والحضارية لدولة المغول في اليند في عيد السمطان  -4
 .137ىـ(، ص 1118 -ىـ1069) م(1707 -م1659أورانجزيب عالمجير)
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يحرصون عمى أن يغمروا أسواق اليند  فكان التجار األوربيون اليندية بصورة خاصة،
 .1بمنتجات بالدىم وأدوات الزينة والكماليات وكان أىل اليند يتيافتون عمييا تيافتًا كبيراً 

زاد النشاط التجارى داخميا وخارجيا وكانت ىناك  اكبر فنجد فى عيد اإلمبراطور 
العاصمة أجرا نشطو في گووه، وكانت  عالقات تجارية بين دولة اليند والبرتغال في ميناء

تبادل السمع التجارية وكانت ىناك محالت خاصة لمتجار األجانب ومنيا محل لتجار 
)فرنگي تولو(، فكان تجار اإلفرنج يقومون فييا بتسويق بضائعيم كما كانوا  اإلفرنج يسمى

 يقومون بشراء السمع التي يرغبون في تصديرىا إلى بمدانيم.
اءت قافمة تجارية إلى عاصمة الدولة أجرا قادمة من م( ج1590ىـ/ 998وفي سنة )

البرتغال وكانت محممة ببضائع إفرنجية وأرمينية وصينية وسائر السمع الموجودة في تمك 
 الديار.

معرفة ثقافتيم  اكبر والبرتغال فحاول  اكبر وكانت ىناك عالقات ثقافية بين 
م( ،فنجد 1575ىـ/ 983نذ سنة )م اكبر ومعتقداتيم وقد تردد البرتغاليون عمى محافل 

 .2بنفسو يعترف بتزايد التدخل األوربي في عيده وخاصة تدخل التجار البرتغاليون اكبر 
بدأت اإلنتاجات الفنية األوربية تصل إلى اليند بأيدي التجار والوفود التنصيرية والتي 

تأثير في عيد ، وقد زاد ىذا الاكبر كانت ليا أيضًا بعض التأثير عمى الفنون في عيد 
 الغربية مع الدولة المغولية في اليند. االتصاالتجيانگير نتيجة لزيادة 

وقد أوفد ممك بريطانيا السيد )توماس رو( إلى اليند، وتعتبر ىذه البعثة من أوائل 
البعثات الرسمية والغرض منيا توثيق العالقات التجارية مع اليند وتكونت عمى اثرىا شركة 

 .3يما بعداليند الشرقية ف
وفى عيد اإلمبراطور أورانجزيب بدأت اليند تصدر السجاد إلى أوربا وقد صنع موافقًا 
لمميول األوربية في الزخرفة وكان يشرف عمى ذلك السير )روبرت بيل( رئيس الشركة 

 .4اليندية الشرقية اإلنجميزية، وذلك ساعد عمى نقل كثير من التأثيرات األوربية إلى اليند

                                                           
 .144،ص2أحمد محمود الساداتي، تاريخ المسممين في شبو القارة اليندية وحضارتيم، جـ -1

 .314نصير أحمد نور أحمد، عصر أكبر،ص -2

 .35: 33محمد يوسف صديق، دراسة النقوش العربية في الدولة المغولية في بالد اليند وأثرىا الحضاري،ص -3
4
- Yves Mikaaeloff Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World, p.205. 
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بق يؤكد عمى أن البرتغاليين واليولنديين والبريطانيين والفرنسيين ليم دور فكل ما س
 .1كبير في نقل التأثيرات والعناصر األوربية إلى الفنون المغولية اليندية

 اليند مع أوربا لبالد السياسية والصراعات العالقات -3
مرت العالقات األوربية اليندية بالكثير من الصراعات السياسية والعالقات 

 التأثيرات األوربية إلى اليند انتقالالدبموماسية وقد أثرت بدورىا في 
وقد ساعدت سياسة أباطرة المغول في التقارب مع أوربا والتواصل المستمر بينيم في 

 ة.أوقات السالم والحرب عمى توافد التأثيرات بكثر 
فكان العديد من السفراء األوربيين والرىبان الكاثوليك والتجار والرحالة اإليطاليين 

يران منذ )عام  م( مما كان لو عظيم األثر في 1245يتوافدون عمى موانئ اليند والصين وا 
جاما( اد نقل العديد من التأثيرات األوربية ليذه البالد حتى انتيى األمر بما فعمو )فاسكو

 .2(م15ىـ / 9ق) في نياية
ويمكن القول أنو في عيد جيانجير قد ظير عمى رقعة اليند ثالث دول أوربية 

 التجارة وىذه الدول ىي: باسمتتناحر من أجل السيطرة عمى البالد صراحة أو 
البرتغال: التي مضى عمى عمميا في اليند أكثر من قرن وطدت فيو أقداميا  -1

 وصار ليا مستعمرات.
ىـ/ 1009ممثمة في شركة اليند اإلنجميزية والتي تأسست سنة )إنجمترا:  -2

 م(.1600
 م(.1602ىـ/ 1011ممثمة في شركة اليند اليولندية وتأسست سنة ) ىولندا: -3

قامة  حيث كانت كل شركة تسعى لفرض سيطرتيا ونفوذىا عمى التجارة اليندية وا 
 .3مراكز ليم داخل البالد

                                                           
حسن الباشا، موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية، مقال بعنوان: الصور الشخصية في التصوير  -1

 .127المغولي اليندي وعالقتو بالتصوير األوربي، ص

 .267وأوربا وأثرىا عمى العالم اإلسالمي ، ص عادل اسماعيل محمد ىالل، العالقات بين المغول  -2

 .241عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في اليند،ص -3
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 1(Vasco du Gamaالي)فاسكو دي جاما( )م عقب رحمة البرتغ15في أواخر ق
م( 1498مايو  27الشييرة ووصولو إلى الساحل الجنوبي الغربي لشبو القارة اليندية في )

البرتغالي في اليند والذي أعقبو بعد حوالي قرن التنافس  االستعماريفكان ذلك بداية النفوذ 
 اليولندي والفرنسي والبريطاني عمى اليند. 

مطمع كبير وىدف غالي لمتجار األوربيين لمحصول عمى التوابل والسمع فكانت اليند 
 المختمفة منيا بأسعار رخيصة وبيعيا في األسواق األوربية بمبالغ طائمة.

 ويمكن توضيح عالقة البالد األوربية ببالد اليند بشئ من التفصيل كما يمى:
 اليند ببالد البرتغاؿ عالقة -أ

حين ازداد  )م15ق (الغرب لمسيطرة عمى تجارة اليند فيترجع بداية اتجاه دول 
عمى ثرواتيا. وكانت  االستيالءحماس األوربيين الكتشاف طريق جديد إلى اليند رغبة في 

 البرتغال ىي أول الدول االوربية سبقًا في ىذا المجال.
 وقد بدأ أول تطمع أوربي برتغالي إلى بالد اليند عمى يد األمير ىنري إبن الممك

حيث كان ىذا األمير  يوحنا ممك البرتغال والذي اشتير فيما بعد بإسم ىنري المالح
متشبعًا بكراىية اإلسالم والمسممين حيث كانت حمالتو لموصول إلى اليند تحمل قصدًا 

 بغرض التجارة. اقتصاديادينيًا يتمثل في نشر المسيحية والقضاء عمى اإلسالم وقصدًا 
ىـ/ 865المالح نجاحًا بعد اآلخر ولكنو مات في سنة )وقد أدت حمالت ىنري 

 م( قبل أن يحقق ىدفو فى الوصول إلى اليند.1460
بحممة قاصدًا  اسكو دي جاماڤم( خرج الرحالة البرتغالي 1497ىـ/ 903وفي سنة )

وىي من أىم مدن  ىـ( إلى مدينة كاليكوت905اليند، وقد وصل دي جاما في سنة )
 اليند.التجارة الغربية مع 
اسكو دي جاما من خالل حممتو أن يتعرف عمى طريق الوصول ڤوقد نجح 

لميند)فيعتبر ىو أول أوربى يصل إلى اليند من خالل طريق بحرى مستمر ويعد وصولو 
                                                           

 أنظر عالقة البرتغال ببالد اليند فى ىذا الفصل. - 1

  ىنري المالح: أحد أمراء البرتغال وىو إبن الممك يوحنا ممك البرتغال، واشتير ىنري المالح بكراىيتو الشديدة
المسممين ومحاوالتو دائمًا في رحالتو البحرية تيدف إلى دحر المسممين واإلستيالء عمى ثرواتيم وليذا لإلسالم و 

 توجو بأنظاره إلى بالد اليند.
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مباشر بين  اتصالإلى اليند حدًا فاصاًل فى تاريخ شبو القارة اليندية حيث ترتب عميو قيام 
وجمع معمومات عن البحرية العربية الضعيفة  1الحالى( أوربا واليند استمر حتى الوقت

)دي جاما(الممك  أبمغ وقد التي ال تستطيع الصمود أمام األسطول البرتغالي القوي،
 البرتغالي بذلك.

متجيًا إلى اليند عمى رأس أسطول مسمح  م( خرج كبرال1500ىـ/ 906وفي سنة )
في ميناء كاليكوت وانتيت حممتو بالعودة  بالمدافع وبدأ اإلحتكاك بينو وبين التجار العرب

 إلى بالده محماًل بالبضائع والنفائس الشرقية.
وبعدىا أعدت البرتغال حممة قوية بقيادة دي جاما لمسيطرة عمى البحر وطرق التجارة 
لميند ونجحوا في ذلك وقضوا عمى البحرية اإلسالمية وبسطوا نفوذىم عمى الطرق 

 . 2التجارية
م( استولى البرتغاليون عمى منطقة صغيرة عمى الساحل الغربي، 1510وفي سنة )

، ولعل ىذا من أولى إشارات Goa -جوا اسمحيث أقاموا حكميم وأطمقوا عمى تمك المنطقة 
التغمغل األوربي البرتغالي في اليند وقد ساعد ذلك عمى انتقال العديد من التأثيرات األوربية 

 .3إلى اليند
اليندي وسممو رسالة ودية ليسمميا إلى ممك البرتغال  م ممباردي جاما بحاك والتقى

وكتب لو فييا: "لقد زار مممكتي فاسكودا جاما وىو شريف من أشراف أسرتكم، فسررت 
ن في مممكتي لوفرة من القرفة والقرنفل والفمفل واألحجار الكريمة،  بزيارتو سرورًا عظيمًا وا 

 والمرجان والنسيج القرمزي".وما أريده من بالدكم ىو الذىب والفضة 
م( بعثة إلى ميناء گووه الذي كان 1574ىـ/ 982في سنة ) اكبر وقد أرسل السمطان 

أن  اكبر مقرًا لمحاكم البرتغالي في الموانئ اليندية لمتعرف عمى األوضاع ىناك حيث أراد 
البعثة يتعرف عمى صنائع اإلفرنج البديعة وفنونيم النادرة في ميناء گووه، كما ضمت 

العديد من الفنانين والخبراء ليقوموا بدورىم في نقل ما يشاىدوه في ىذه البالد وقد أدت 
                                                           

 ،د.ت منشورات الجامعة المفتوحة، بنغازى، ميالد أ.المقرحي، موجز تاريخ آسيا الحديث والمعاصر، - 1
 .110ص

 .339: 333اإلسالم في اليند،صعبد المنعم النمر، تاريخ  -2

مانورا ماموداك، اليند شعبيا وأرضيا، ترجمة: محمد عبد الفتاح إبراىيم، مراجعة: عز الدين مزيد، مكتبة  -3
 .120م، ص1964النيضة، 
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 اكبر م( حيث قدموا لمسمطان 1577ىـ/ 985أگرا في عام ) البعثة ميمتيا وعادت إلى
بضائع منتخبة من تمك الديار، كما تعمم أفراد البعثة بعض الفنون والصناعات الموجودة 

 . 1ارفي تمك الدي
ىـ/ 998كذلك أتى التجار البرتغاليون ببضائعيم إلى عاصمة الدولة أجرا ففي سنة )

م( جاءت من ميناء گووه قافمة تجارية تحمل بضائع إفرنجية وأرمينية وصينية 1590
 وسائر السمع الموجودة في تمك الديار.

ئع أگرا قافمة تجارية كبيرة تحمل بضا م( وصمت إلى1594ىـ/ 1003وفي سنة )
موجودة بميناء )گووه( كما كان في العاصمة أگرا دكاكين خاصة لمتجار اإلفرنج يقومون 

 فييا بتسويق بضائعيم وكانت تسمى ىذه الدكاكين بفرنگي تولو.
من سياسة التسامح الديني فقد تردد البرتغاليون عمى محافمو منذ  اكبر نظرًا لما اتبعو 

سفة البرتغال ورجال دينيم في المناقشات م( حيث كان يشترك فال1575ىـ/ 983سنة )
 التي كان السمطان يقيميا بين أتباع الديانات والمذاىب المختمفة.

ىـ/ 988متعددة منيا ما أرسموه في سنة ) حمالت تنصيريةكما أرسل البرتغاليون 
(، وقد قابل Monssorat -( و)األب مونسراتRudelf -م( برئاسة )األب رودلف1580
 اإلرسالية بكل إحترام وسمح ليم ببناء كنيسة في مدينة أگرا. اكبر 

م(، وقد 1590ىـ/ 999كما أرسل البرتغاليون إرسالية ثانية إلى أگرا في سنة )
الجديد، وقد سمح ليم ببناء الكنائس  اكبر وصمت اإلرسالية الثالثة إلى الىور مقر سمطنة 
 بمدينتي الىور و أگرا كما سمح ليم بالتنصير.

قد تركت ىذه اإلرساليات تأثيرات فنية وحضارية كبيرة في المجتمع المغولي اليندي، و 
 . 2كما قام الفنان المغولي اليندي بتقميد المنتجات القادمة إليو من تمك البالد

ويمكن القول بأن سيطرة البرتغاليين عمى خطوط المالحة العالمية المؤدية إلى اليند 
 ساعد ذلك فى نقل العديد من التأثيرات األوربية إلييا.، قد 3حوالي قرن من الزمان

                                                           
 .312ص  نصير أحمد نصير، عصر أكبر، -1

 .315ص  نصير أحمد نصير، عصر أكبر، -2

 .234العصر اإلسالمي،صعصام الدين الفقي، بالد اليند في  -3
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 اليند ببالد إنجمترا عالقة -ب
بعد أن تأكدت إنجمترا من خيرات وكنوز الشرق قرروا تأليف شركة تجارية ليم في 

ديسمبر  31ىـ/ 1009اليند وتقدموا بطمب لمممكة إليزابث فصدر مرسوم بتأليفيا في سنة )
م( مدينة بمباي من البرتغاليين واتخذتيا 1661ىـ/ 1072نة )،وقد اشترت في س1م(1600

 .2مركزًا لمشركة وأصبح ليا فروع في كل مكان في اليند تقريباً 
م( لتشتري منتجات اليند 1600وبالفعل تأسست شركة اليند الشرقية في لندن عام )

أعمنت الشركة وجزر اليند الشرقية بأثمان بخسة وتبيعيا بأثمان مرتفعة في أوربا، وقد 
عزميا عمى إقامة مستعمرة إنجميزية واسعة في اليند، بحيث تكون متينة الدعائم فتدوم إلى 
األبد، وأنشأت مراكز تجارية في مدراس وكمكتا وبومباي وُنقمت العموم والفنون الصناعية 

 .3من إنجمترا إلى اليند
نشاطاتيم وجيودىم التجارية م( من توحيد 17ىـ/11وقد تمكن اإلنجميز في أواخر )ق

 .4عند الساحمين الشرقي والغربي تحت قيادة واحدة لشركة اليندية الشرقية
جيانجير بأن  وقد زاد نفوذ شركة اليند الشرقية اإلنجميزية حينما سمح ليم اإلمبراطور

 يتاجروا في مدينة سورت فاتسعت أعماليم بالتدريج.
رو إدارة أعمال شركة اليند اإلنجميزية استطاع وعندما تولى السفير اإلنجميزي توماس 

جيانجير، حتى استطاع ان يمغي الضرائب عمى  اإلمبراطور بأساليبو أن يحظى بثقة
التجارة اإلنجميزية وسمح ليم اإلمبراطور ببناء تحصينات حول مدينة سورت وذلك في سنة 

 .5م(1616)
العالقات اليندية األوربية  فقد ساعدت شركة اليند الشرقية اإلنجميزية عمى توطيد

، حيث كان لمشركة أغراض أخرى 6بصفة عامة والعالقات اليندية اإلنجميزية بصفة خاصة
                                                           

 .343ص  عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في اليند، -1

 .345ص  عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في اليند، -2

 .577ول ديورانت، قصة الحضارة، المجمد األول، ص  -3

لسمطان صاحب عالم قمر الزمان، األوضاع السياسية والحضارية لدولة المغول في اليند في عيد ا -4
 .147ىـ(، ص 1118 -ىـ1069م()1707 -م1659أورانجزيب عالمجير)

 .242عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في اليند،ص -5
6
- Liliane Mottu-Weber, L'esprit de l'inde, dans les collections des Musees d'art et 

d'histoire, ville de geneve, 1997, p. 23. 
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والتحكم في األوضاع السياسية  االقتصادغير التوسع التجاري مثل السيطرة الكاممة عمى 
حت اليند سوقًا ببالد اليند، ونتيجة لسيطرة شركة اليند اإلنجميزية عمى التجارة اليندية أصب

لمبضائع األوربية مثل منتجات النسيج والمعادن التي تأتي من أوربا وخاصة بريطانيا، فقد 
%( من الصادرات 13سوق تجاري لممصنوعات األوربية وتستورد ) اكبر أصبحت اليند 

 .1حتى مطمع القرن العشرين استمراإلنجميزية وذلك  لالستثماراتاإلنجميزية وأفضل منطقة 
طور األحداث وزيادة النفوذ اإلنجميزية في بالد اليند، سيطرت شركة اليند الشرقية وبت

داريًا حتى أصبح اإلمبراطور المغولي مجرد موظف  اإلنجميزية عمى البالد سياسيًا وماليًا وا 
 من موظفي اإلنجميز في اليند.

 -1759ومنذ منتصف القرن الثامن عشر الميالدي جاء السمطان شاه عالم )
م( إلى البنغال وأراد أن يفرض سمطتو فأعمن كارنك أحد ممثمي شركة اليند 1806

البريطانية الحرب عميو وبالطبع انتصر اإلنجميز وأرغموا السمطان شاه عالم عمى أن 
م( عقد اإلنجميز معاىدة غير متكافئة مع 1765يشرفوا ىم عمى مالية البنغال وفي سنة )

تنص عمى إعطائيم حق اإلشراف المالي عمى الواليات  السمطان تعرف بمعاىدة آلة آباد
 الشرقية وعمى والية كرناتك في جنوب اليند، وكان ذلك بمثابة بيع اليند لإلنجميز.

أثرت بشكل مباشر في فرض اإلنجميز سيطرتيم  واالقتصاديةوىذه األحداث السياسية 
 ونفوذىم ودخول التأثيرات األوربية إلى اليند.

م( سنت الحكومة البريطانية قانونًا جديدًا لميند أنشئ بموجبو 1784)وفي سنة 
 . 2مجمس رقابة مركزه لندن وخولتو صالحيات واسعة لمراقبة أعمال الشركة

حاكمًا عامًا عمى اليند  Corn wallis -كما قاموا بتعيين لورد كورن والس 
حكم نائبو )جون م( وخمفو في ال1793م( واستمرت فترة حكمو إلى سنة )1786سنة)
. واستمر األمر Richard Wellesely -( ثم خمفو ريتشارد ويمزلي John Shore -شور

حيث كانت الشركة تسيطر عمى أكثر  م(1813نحو زيادة التدخل حتى بمغ ذروتو سنة )
 .3البالد اليندية سيطرة مباشرة

                                                           
 .242فقي، بالد اليند في العصر اإلسالمي،صعصام الدين ال -1

 .360محمد نصر مينا، اإلسالم في آسيا منذ الغزو المغولي،ص  -2

 .361محمد نصر مينا، اإلسالم في آسيا منذ الغزو المغولي،ص  -3
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سم ثورة م( قامت ثورة ضد النفوذ والسيطرة اإلنجميزية عرفت بإ1857وفي سنة )
واستطاع اإلنجميز القضاء عمييا ونفوا اإلمبراطور المغولي بيادر شاه الثاني إلى  السباىي

سنة( وتحولت اليند  333بورما، وبذلك انتيى حكم أباطرة المغول باليند بعد أن حكمتيا )
م( ، واستمر ىذا 1858. وذلك فى عام )1إلى مستعمرة بريطانية تابعة لمتاج البريطاني

 .2م(1947عام ) االستقاللحتى أعقاب الحرب العالمية الثانية وقد نالت اليند  تاللاالح

وقد أثرت األحداث السابقة فى ظيور العديد من التأثيرات األوربية الوافدة من إنجمترا 
عمى الفنون التطبيقية والتصوير المغولى اليندى بصفة عامة وعمى فن صناعة وزخرفة 

حيث نجد نماذج من السجاد والمنسوجات المغولية اليندية  صة،السجاد والنسيج بصفة خا
 (م18 ىـ/12جاءت مممؤة بالعناصر الزخرفية األوربية وزاد ىذا التأثير منذ  منتصف )ق

 (246، 245، 244) . لوحات3م(19ىـ/ 13 قإلى)

 اليند ببالد فرنسا عالقة -ج

لعبت شركتي اليند الشرقية اإلنجميزية، واليند الشرقية الفرنسية دورًا كبيرًا في نقل 
فحسب بل وجدت البضائع  االقتصاديالتأثيرات األوربية إلى بالد اليند ولم تكتفي بالدور 

 .4األوربية رواجًا كبيرًا بفعل عمل ىاتين الشركتين في اليند

فرنسية سميت )شركة اليند الشرقية م( تألفت شركة 1664ىـ/ 1075ففي سنة )
الفرنسية(وبذلك دخمت فرنسا ميدان المنافسة في السيطرة عمى التجارة وبسط النفوذ الفرنسي 

 .عمى اليند

                                                           
  ثورة السباىيSepoy ( بتشجيع األمراء الينود 1857: ىي تمرد الجنود الوطنيين في جيش البنغال عام )م

 لموقوف أمام التدخل العارم من شركة اليند الشرقية في شؤون البالد.

 .228عصام الدين الفقي، بالد اليند في العصر اإلسالمي،ص -1

م، الدار الثقافية لمنشر، 1984-1964عمي صالح محمد عضيبة، العالقات السياسية األمريكية اليندية  -2
 .16م، ص2008، 1القاىرة، ط

3
- Mary Beach Langton, How to Know Oriental Rugs, New York, D.Appleton and 

Company, 1904, p.207. 
4
- Zeenut Ziad, The Magnificent Mughals, p. 17. 
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ىـ/ 1085واستطاع الفرنسيون أن يتخذوا ليم مركزًا تجاريًا في مدينة سورت سنة )
ينة )بوند شيري(عمى الساحل م( كما أنشأوا في نفس العام مركزًا تجاريًا ليم في مد1674
 .1الشرقي

 اليند ببالد ىولندا عالقة -د
بعد أن تدفقت خيرات الشرق إلى أوربا بكثرة بواسطة البرتغاليين، وكانت ىولندا تتولى 
نقل البضائع اليندية من الموانئ البرتغالية واإلسبانية إلى أوربا الشمالية ومن ثم بدأت 

ليند ودخمت ىولندا ميدان المنافسة متشبعة بالعداء أنظار اليولنديين تتجو لبالد ا
 لمبرتغاليين والرغبة في القضاء عمييم في اليند.

وتبع اليولنديون البرتغال في التجارة مع اليند فأخذوا في استيراد المواد الخام منيا 
 وتصدير الكماليات إلييا.

ىـ/ 1007عام )واستطاع اليولنديون أن يؤسسوا عاصمة ليم في جاوا بأندونسيا 
م( ثم أسسوا عاصمة 1606ىـ/ 1015م( واستولوا عمى ممقا من البرتغاليين سنة ) 1598
 م(.1619ىـ/ 1029) بتافيا سنة جاوا تسمى ليم في

سيالن في اليند وأنشأوا مراكز تجارية في  واستطاع اليولنديون أن يستولوا عمى
اليند إذ لم تستطع منافسة اإلنجميز، سورت وأحمد أباد وأگرا ولم تتوسع ىولندا كثيرًا في 

م( تنازلت ىولندا عن أمالكيا في اليند إلنجمترا مقابل 1824ىـ/ 1240وفي سنة )
 استيالئيم عمى أمالكيا في سومطرة.

وال أحد ينكر أنو أثناء التواجد اليولندي في اليند بغرض التجارة ونقل البضائع 
 . 2ألوربية إلى الفنون الينديةاليندية أثر بشكل واضح في نقل التأثيرات ا

 اليند ببالد الدنمارؾ عالقة - ىػ
وتوجيت الدنمارك إلى تجارة اليند أيضًا حيث أنشأت شركة تسمى)شركة اليند 

 .3الشرقية الدنماركية(
                                                           

 .346عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في اليند،ص  -1

 .341، 340عبد المنعم النمر، تاريخ اإلسالم في اليند، ص  -2

، بيادرشاه ظفر آخر سالطين المغول في اليند، دراسة أدبية وسياسية، رسالة عبد الحميمابتسام صالحالدين  -3
 .33: 31م، ص1980ماجستير، جامعة القاىرة، 
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 باليند المغولية اإلمبراطورية عيد أواخر في والتدىور الضعؼ -4
أخر األباطرة المغول األقوياء الذين ىو  أورانجزيب يمكننا أن نجزم أن اإلمبراطور

تولوا حكم اليند ومن بعده بدأ الضعف والتدىور يدب في أرجاء البالد بسبب ضعف 
األمراء والتنازع عمى السمطة فيما بينيم مما أدى إلى ازدياد النفوذ األوربي وتوغمو في 

 .1االمبراطورية اليندية
و زيادة في التأثيرات األوربية الوافدة عمى ومما ال شك فيو أن زيادة نفوذ األوربيين تبع

م( نظنيا لموىمة 19 ىـ/13الفنون المغولية اليندية حتى نكاد نرى تحف ىندية في )ق
 األولى أنيا صناعة إنجمترا أو فرنسا في تمك الفترة لتشبعيا بالروح األوربية.

 اليندي المغولي بالبالط زماف محمد اإليراني المصور عمؿ -5
أىم عوامل انتقال التأثيرات األوربية ىو عمل فنانين ذوي أصل إيراني لعل من 

متشبعين باالسموب األوربي وأقصد بالتحديد الفنان محمد زمان الذي درس التصوير 
األوربي ومكث فترة ليست بالقصيرة في روما بإيطاليا ثم عاد وقد عمل في البالط الصفوي 

 .2يرات األوربية إلى المدرستينوالمغولي اليندي ونقل العديد من التأث
 باليند المغوؿ أباطرة بالط في األوربية األعماؿ وجود -6

يوجد نص من عيد اإلمبراطور ىمايون يصف النسجيات المصورة بالرسوم األوربية  -
 المعمقة عمى جدران القصر الممكي.

بالصور األوربية التى جاءت إلى اليند عن طريق السفراء  اكبر احتفاظ اإلمبراطور  -
 . 3األوربين ورجال الجيزويت والبعثات واإلرساليات التنصيرية 

قد جاءتو نسخة مصورة من اإلنجيل من بعثة التنصير  اكبر كما أن اإلمبرطور   -
بيا لدرجة أنو خصص اكبر م(، وقد أعجب 1580اليسوعية التي نزلت أجرا عام )

 .  4رساميو فيما بعد بنسخ ىذه الصورالتي القت رواجًا كبيراً بعض 

                                                           
1
- Rahul Sapra, the Limits of Orientalism: Seventeenth Century Representations of 

India, Queen's University, 2004, pp.160- 162. 
2
- Http:// ww.Jstor.org, AA.Ivanor, The Life of Muhammed Zamān a Reconsideration, 

p.65. 
 .402ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي،ص  -3
 .393ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي،ص  -4
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وقد تأثر فناني البالط المغولي اليندي بيذه األعمال تأثرًا مباشرًا ورغبوا في تقميدىا 
 ونقل العديد من عناصرىا الزخرفية كمحاولة منيم لمحاكاة الفن األوربي.

توماس رو السفير اإلنجميزي  أما عن األعمال األوربية فى عيد جيانجير، فقد ذكر
في مذكراتو أن حكومتو في إنجمترا كانت حريصة عمى إىداء اإلمبراطور جيانجير 

 .1مجموعة من الصور األوربية والموحات شديدة اإلتقان
جيانجير صورة لمصور أوربي وأدعى أن الفنانين  وقد أىدى توماس رو اإلمبراطور

ة بيذا اإلتقان، وفي مساء نفس اليوم عرض عميو الينود ال يستطيعون رسم مثل ىذه الصور 
 .2اإلمبراطور خمس نسخ ليذه الصورة لم يستطع )توماس رو( أن يميز ىذه عن تمك

جيانجير بزخارف مقتبسة من تصاوير الفنان  حيث تأثر فنانو بالط اإلمبراطور
شاه جيان إبن األلماني )ألبرخت دورر(، وقد بمغ ىذا التأثير ذروتو في عيد اإلمبراطور 

 اإلمبراطور جيانجير.
وعمى الجانب اآلخر فقد أعجب الفنانين اإلنجميز بالعديد من الصور المغولية اليندية 
ونقموا عنيا الكثير من العناصر الزخرفية، ولعل من أشير المصورين األوربيين إعجابًا 

زچبالتصاوير المغولية اليندية رمبرانت و المنسوجات ،كما القت بعض 3وشوا رينولد
اليندية قبواًل فى البالد األوربية حيث كانت األنسجة اليندية المطبوعة تعرف فى انجمترا 

 .4سم باالمبوروز وبنتادوزاوأمريكا ب
 اليندي المغولي بالبالط أوربييف فنانييف عمؿ -7

بمغ حد التأثير األوربي إلى عمل فنانين أوربيين في اليند ومن ىؤالء األب 
(Aranha.الذي كان عضوًا في اإلرساليات التنصيرية ) 

( مع اثنين من John Storoyوقد حل محمو بعد موتو مصور إنجميزي يدعى )
 م(.1583)( وذلك في عامFitck Eldred( و )Leedes Newboceالرحالة البرتغال ىما )

                                                           
  .411م، ص 2007، 1ربيع حامد خميفة، مدارس التصوير اإلسالمي في إيران وتركيا واليند، ط -1

 .411ربيع حامد خميفة، مدارس التصوير اإلسالمي في إيران وتركيا واليند،ص  -2

 .288ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي،ص -3

 .652زكى محمد حسن،أطمس الفنون ،شكل  - 4
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فكان المصورون البرتغاليون واإلنجميز ينجزون الكثير من أعماليم الفنية في مدينة 
Goo  لزخرفة الكنائس الجديدة ونسخ التصاوير الدينية المسيحية وقد بمغ األمر أن مصورًا

برتغاليًا قدم مع إرسالية الجزويت الثالثة في الىور وقام برسم صورة لمسيدة مريم العذراء 
الذي أبدى إعجابًا شديدًا  اكبر د المسيحي، وذلك في حضور اإلمبراطور بحسب اإلعتقا

 .1بيذا األمر
ويشير المؤرخ اليندي المشيور أبو الفضل إلى مدى التأثير األوربي عمى األعمال 

 الفنية في العصر المغولي باليند قائاًل:
يبة "أن تصاوير الفنانين الينود يمكن وضعيا جنبًا إلى جنب األعمال العج

 لممصورين األوربين الذين كان ليم شيرة عالمية عريضة"
ت العديد من الزخارف األوربية إلى الفنون المغولية اليندية وقد ظير  انتقالوىذا يؤكد 

 ،140، 139، 138، 137، 136، 135، 134لوحات) في زخارف السجاجيد بكثرة.
141 ) 

روبرت بيل أحد موظفي شركة اليند الشرقية اإلنجميزية باليند كان  بل إن السيد
يشرف عمى تصميمات السجاجيد ال سيما السجاد ذو الزخارف النباتية ورسوم الحدائق 
والمناظر الطبيعية مما يعكس مدى توغل التأثير األوربي في صناعة وزخرفة السجاد 

 .2(م17ىـ/ 11ق)المغولي اليندي منذ 
حيث عقد صداقات مع  أثير األوربي مداه في عيد اإلمبراطور جيانجير،وقد بمغ الت

بعثة الجزويت وعرف منيم الكثير من المعمومات عن الفنون األوربية، حيث كان 
 . 3اإلمبراطور جيانجير مولعًا بيذه الفنون وما بيا من أعمال دينية أو دنيوية

إليزابيث ممكة إنجمترا )صورة  الممكةوقد كمف اإلمبراطور جيانجير فناني البالط برسم 
( وقد رسميا الفنان المغولي وكأنيا 76750Aمحفوظة اآلن بالمكتبة البودلية تحت رقم 

كما خدم في بالط اإلمبراطور جيانجير رسامًا أوربيًا يدعى  واقفة في شباك ىندي،
Hatfield 4كان ماىرًا في عمل الصور الشخصية وتزويقيا. 

                                                           
 .347، 346منى سيد عمى حسن، الصور الشخصية،ص  -1

2
- The Indian Heritage, Court Life and Arts under Mughal Rule, p. 73. 

 .348منى سيد عمى حسن، الصور الشخصية،ص  -3

 .350منى سيد عمي حسن، الصور الشخصية،ص -4
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 اإلستنساخ -8
و تقميد النموذج األوربي تمامًا دون أية إضافات لبيان ميارة الفنان المغولي وى 
عمل صور مغولية ىندية تقميدية مع إقحام عناصر من  كميا، أما استنساخاوذلك  اليندي،

جزئي حيث يقوم الفنان بعمل صورة مغولية ىندية  استنساخالفن األوربي وأساليبو ، فذلك 
 .1تقميدية مع إدخال عناصر وأساليب أوربية مثل مراعاة المنظور والبعد الثالث

 اليندي المغولي السجاد عمى الوافدة األوربية التأثيرات مظاىر: ثانياً 
دخول التأثير األوربي إلى الفنون اليندية وأخذت  اكبر قد تزايد في عيد اإلمبراطور

اليند العديد من أساليب المصورين األوربيين ونفذوىا عمى تحفيم التطبيقية والمخطوطات 
 .2المصورة

وبمغت التأثيرات األوربية ذروتيا في عيد اإلمبراطور جيانجير وازداد عمل شركة 
جيانجير فنانين أوربين ليعمموا في  استقطب اليند الشرقية اإلنجميزية وبمغ األمر مداه حين

البالط اإلمبراطوري، كما ضم المرسم اإلمبراطوري فنانين ذوي أصل إيراني مما عمل عمى 
اندماج كل من الثقافات اإليرانية واليندية األوربية، واستمرت الحالة الفنية عمى ذلك النحو 

 .3حتى عيد اإلمبراطور شاه جيان
 :مايمى اليندى المغولى السجاد عمى األوربية التأثيرات مظاىر أىـ مف ولعؿ
وتحديدًا السروال المتسع من أعمى ويضيق من  تقميد األزياء والمالبس األوربية -1

. 4األسفل، كما أجاد الفنان في رسم طيات المالبس تعبيرا منو عن الواقعية األوربية
وذوى سحن اوربية فى وظير ذلك من خالل رسوم أشخاص يرتدون مالبس أوربية 

 (218، 217، 216، 92لوحات) زخارف السجاد والنسيج المغولى اليندى.
                                                           

 .579رحاب بيومي عبد الحافظ، زخارف أطر تصاوير المدرسة المغولية اليندية،ص  -1
2
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 6. 

3
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft, p. 23. 

فنجد فى المدرسة الفنية المغولية اليندية رسوم السحن والوجوه األوربية يرتدون مالبس أوربية الطراز، حيث  - 4
تميزت السحن األوربية بالوجو األبيض المستدير والشعر األشقر والعيون الممونة وجاءت مالبسيم من قميص 

الركبة ضيق من أعمى ومنتفخ من أسفل ذو أكمام قصيرة، وشد الوسط بحزام أسود رفيع  قصير يرتفع فوق
مصنوع من الجمد ويمبس أسفل ىذا القميص سروال أو بنطمون طويل وفضفاض، أما أغطية الرؤوس فتمثمت 

زخارف رحاب بيومي عبد الحافظ،  . أنظر:4جميعًا في قبعات سوداء مختمفة األحجام تخرج منيا ريشة بيضاء
 .414أطر تصاوير المدرسة المغولية اليندية،ص 



 الفصل الخامس       السجاد المغولي الهندي                                                                     

435 

 

وذلك بمراعاة التدرج الموني والتعبير عن  1اإلىتماـ بالظؿ والنور وقواعد المنظور -2
العمق والبعد الثالث والتجسيم حيث تعامل الفنان عند تنفيذ زخارف السجادة وكأنو 

عكس عمى عممو فى زخرفة السجاد كل التأثيرات األوربية التى يرسم لوحة فنية ،وان
وجدت فى مدرسة التصوير المغولى اليندى،فنجد فى السجاجيد ذات المناظر 
التصويرية يحقق الفنان ببراعة المنظور والبعد الثالث والتعبير عن العمق من خالل 

الث معبرا عن العمق تقسيم السجادة إلى ثالثة مستويات وكثيرا ما نرى المستوى الث
وذلك برسوم المناظر الطبيعية أورسوم العمائر، واعتمد الفنان فى رسوم العمائر 

  (103،86تالوح) والمدن البعيدة عمى المنظور والتضاؤل النسبي.

مرسومة أسفل ساحة السجادة  رسـو األزىار الكثيفة التى تخرج مف رسـ فازة -3
لمزخارف المنفذة فى الورش الفنية  حيث جاءت مماثمة ،(76ةلوح) (15)شكل

م(، ولعل من أدمغ 17ىـ/ 11بمدينة فمورنسا اإليطالية فى النصف الثانى من )ق
األدلة عمى ذلك مجموعة من التحف واليدايا األوربية قدمت إلى عم اإلمبراطور 

م( 1665سبتمبر سنة  12)يوم  وذلك فى اورانجزيب وىو األمير جعفر خان
ن األحجار عمييا زخارف متعددة األلوان قواميا رسوم طيور قطعة م 19وعددىا 

وأزىار مختمفة األنواع، متشبعة بالطابع األوربي الذي انتشر آنذاك في فنون إيطاليا 
 .2وفرنسا وىولندا وانجمترا

، 92لوحات)األوربية كالقبعة والقمنسوة ذات الزخارف المحورة.  أغطية الرؤوس -4
216 ،217 ،218) 

االشخاص والنباتات والرسوم الحيوانية في زخارف تحفة المحكـ بيف رسـ  الجمع -5
 (79)شكل .3واحدة وبأساليب تجمع بين الواقعية والتحوير في وقت واحد

  

                                                           
حسني عبد الشافي محمد حسن، تصاوير المرأة في إيران في العصرين التيموري والصفوي من خالل  -1

 .287، 286م، ص2006المخطوطات والفنون التطبيقية دراسة أثرية حضارية مقارنة، 

2
- Shanti Swarup, Mughal Art, a Study in Handicraft،p.24. 

3
- Http:// www.jstor.org, Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. مثال غطاء من  

م(. 1640 -1615القطن ينسب إلى اليند في )  

http://www.jstor.org/
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 أوربية تنفيذ زخارؼ ذات صبغة مسيحية -6
توغمت التأثيرات األوربية وتشبع المصورين الينود باألساليب األوربية حتى وصل 

تصوير بعض الموضوعات المسيحية كما وجدنا أيقونات مسيحية تزين األمر إلى 
ولذلك يمكن القول بأن التأثير األوربي بمغ  جدران القصور اإلمبراطورية اليندية،

م(، ولم يقتصر التأثير 17 ىـ/11مداه عمى الفنون المغولية اليندية فيما بعد )ق
طرق إلى تنفيذ موضوعات األوربي عمى الزخارف أو العناصر الفنية فحسب بل ت

 .2كقصة صمب المسيح كما صورت في الديانة المسيحية1مسيحية أوربية كاممة
وبتحميل نماذج الدراسة نجد أن رسوم الصمبان من أىم العناصر الزخرفية  ذات 
الصبغة المسيحية المنفذة عمى السجاد المغولى اليندى ،حيث نجد رسوم صمبان 

 (136ةلوح) .مبان،ورسوم أشكال الص بشكل محور
التي ترمز لطوائف إنجميزية بعينيا وألمراء ومموك إنجميز  رسـو الشعارات األجنبية -7

دون غيرىم. حيث وجدت شارات ترمز لممموك واألمراء اإلنجميز وعالمات ترمز 
لشركة اليند اإلنجميزية الشرقية فنجد رسوم األسود التي ترفع أقداميا األمامية 

رف ذات الصبغة وبعض الزخا ورسوم الصمبان وأزىار الموتس والحروف اإلنجميزية

                                                           
تأثر المصور اليندي )أبو الحسن( بالعديد من التأثيرات الفنية األوربية والتي ظيرت بوضوح في أعمالو  - 1

 الفنية في عيد اإلمبراطور أكبر ولعل من أىم ىذه التأثيرات
 الواقعية في رسم وجوه األشخاص. -

 المالبس ذات الطابع األوربي الوافد. -

 ن عصر النيضة األوربية.رسم المالئكة المجنحة كما رأيناىا في فنو  -

 رسم الموضوعات ذات األصل األوربي المسيحي. -

 زخرفة رسوم السجاد في تصاويره بزخارف أوربية محورة تمامًا عن الطبيعة. أنظر: -

Milo Cleveland Beach, The Mughal Painter Abu'l Hasan and some English Sources 

for his Style,s.d. pp. 7:19. 
مسحات األوربية في تصاوير المصور )بشتر( من فناني البالط في عيد اإلمبراطور جيانجير. وقد ظيرت ال

أثرت الفنون  ؛ كما420ربيع حامد خميفة، مدارس التصوير اإلسالمي في إيران وتركيا واليند،ص  راجع:
التطبيقية األوربية في صناعات شبو القارة اليندية وأىميا المنسوجات مثل نسيج القطيفة والتابستري الذي كان 

رحاب بيومي عبد الحافظ، زخارف أطر تصاوير المدرسة عمييا صور وموضوعات من العيد القديم. راجع: 
 .578المغولية اليندية،ص 

2
- Http:// www.Jstor.org, Gauvin Alexander Bailey, The Indian Conquest of Catholic 

Art, The Mughals the Jesuits and Imperial, fig. 1,2,3. 

http://www.jstor.org/
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الدينية المسيحية مثل رسم ما يشبو جناحي الطائر يحمل شارة أو عالمة ربما ترمز 
لشركة اليند اإلنجميزية وفوقيا رسم ألحد القديسين ممسكًا بكتاب ربما يكون اإلنجيل 

( وتعني GIVE.THANKS.TO.GODوحول رأسو ىالة بأسفميا نقرأ عبارة )
قد وجدت بعض ىذه الشارات عمى السجاجيد ، و أ(134)لوحة  الشكر لإللو.

( 78، 77)شكل.  1المغولية اليندية التي صنعت تحت إشراف شركة اليند الشرقية
 (136، 135، 134لوحات)

لألمام داخل شكل غير منتظم األضالع كشعار  رسـو األسد في وضعية حركة -8
           (135 لوحة) (78، 77)شكل    .لمدولة البريطانية

 (135)لوحة (79)شكل.رسـو زىور الموتس بوضعية محورة عف الطبيعة -9

 (140لوحة) (79،80شكل)المتداخمة والمتشابكة. رسـو الفروع النباتية المحورة -10
الزىور والنباتات باالسموب األوربي وخاصة فنان المغولي اليندي في  رسوم تأثر ال

 .   2أسموب الفنان العالمي )فان جوخ(

، (77)شكل 3(E-M-S-Rمثل استخدام حرف ) الزخرفة بحروؼ المغة اإلنجميزية -11
دارتيا عمى سجاجيد  Robert Bellحيث ظير توقيع  المسئول عن الشركة وا 

مصنوعة في شركة اليند الشرقية اإلنجميزية ، وظير توقيعو أسفل ساحة سجادة 
 (135،134)لوحتا.4(R.Bبأول حرفين من إسمو )

من خالل تساقط الثمار من األشجار بواقعية ورسم الثمار  التأثير األوربيوجدنا  -12
 ( 87،216،217اتلوح).5دةوحبات الفاكية أسفل الشجرة المنفذة في زخارف السجا

  

                                                           
1
- Anthony Magner, Richmond Herald Heraldry in England, Penguin Books, p.11. 

 .294باليند في عصر أباطرة المغول،ص  إلسالمية في مدينة أگراأحمد رجب محمد عمي، العمارة ا -2
3
- Volkmar Gantz Horn, Oriental Carpets Theirlconology and Iconography from 

Earliest Times to 18
th

 Century, Taschen, London, p.24. 
4
- A.F. Kendrick, Hand Woven Carpets Oriental and European, vol. 1, London, 1922, 

pp 40-41. 
5
- Http:// ww.Jstor.org, Maurices Diamnd, Mughal Painting under Akbar the Great, 

p.48. 
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حيث يعتبر رسم اليالة حول الوجو من العناصر الفنية التي انتقمت  رسـو اليالت -13
إلى اليند من أوربا عمى يد األباء الياسوعية البرتغاليون الذين اتخذوا من الصور 

 (214، 103 تالوح). 1المسيحية وسيمة لتنصير المغول
ًا يكفي فنجد موضوعًا زخرفيًا واحد تنفيذ الصور عمى مساحات كبيرة مف السجادة -14

 .2لزخرفة سجادة كبيرة الحجم

تأثر السجاد في أواخر العصر المغولي اليندي بالتأثيرات األوربية المتمثمة في  -15
وىذا ذوق أوربي فرنسي في الزخرفة  باقات الورد المموف الزخرفة بأكداس مف

 (141 ،140، 139، 138 )لوحات .Savonnerie"3معروف بإسم "
من خالل رسم تفاصيل النباتات والزىور  بعض الزخارؼ النباتيةالواقعية في رسـ  -16

بتفاصيل تشريحية وفق قواعد عمم النبات، رسم النباتات والزىور من زوايا مختمفة 
من األمام والخمف وفي مراحل مختمفة من النمو، وكثرة السيقان النباتية الثانوية 

تي تحيط بالزىور وتحوم فوقيا الشديدة اإلنحناء، تقميد رسم الحشرات والفراشات ال
 (135ةلوح). 4تأثير أوربي

  

                                                           
، مخطوط رسالة رىام سعيد السيد اسماعيل بكر، اليالة في التصوير اإلسالمي دراسة أثرية فنية مقارنة -1

 .189م، ص 2009، ماجستير، غير منشورة، جامعة القاىرة، المجمد األول

عبد الحميد حسين حممي قنديل، الرسوم األوربية في الفنون اإليرانية خالل العصر الصفوي دراسة أثرية فنية،  -2
 .12، 11م، ص 2008رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة القاىرة، 

 .203صالح الدين الشريف، سجاد الشرق،ص  -3

 .581رحاب بيومي عبد الحافظ، زخارف أطر تصاوير المدرسة المغولية اليندية،ص - 4
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 العثمانية التركية التأثيرات -4

 اليند إلى العثمانية التركية التأثيرات انتقاؿ معابر: أولً 
 بابر لإلمبراطور التركى األصؿ -1

لقد أثر نسب بابر من ناحية أبيو الذي ينتيي إلى )تيمورلنك(في تشبعو بالروح 
وكما يعرف أن الجنس التركي في ذلك الوقت تأثر بالحضارات القديمة ال سيما  التركية،

 الحضارتين الصينية والفارسية، وذلك لتواجد قبائميم في أماكن إنتشار ىذه الحضارات.
وال شك أن اعتزاز بابر نفسو بأصمو التركي ساىم في تشرب الروح التركية وانعاكسيا 

 .1عمى الفنون المغولية اليندية

 والدبموماسية السياسية العالقات -2

تميزت العالقات العثمانية اليندية بالود وطابع اليدوء وقد وقفت الدولةالمغولية 
اليندية موقف الحياد في الصراع العثماني الصفوي ، ولم تدخل في صدام مباشر مع 

وأشراف مكة المكرمة كأحد  اكبر الدولة العثمانية كما كان ىناك عالقات بين السمطان 
التقريبية والتصالحية التي تجمع بين جميع  اكبر األقاليم العثمانية،وال شك أن سياسة 

 .2األطراف أثرت بشكل كبير في نقل التأثيرات وامتزاج الفن اليندي بالفنون األخرى
ر شاه وقد أرسل الخمفاء العثمانيين العديد من السفارات إلى اليند في عيد اإلمبراطو 

جيان الذي أحسن استقباليم وقد نظر بعض األباطرة المغول إلى الدولة العثمانية عمى 
 .3أنيا حاضرة الخالفة اإلسالمية وصاحبة الفتوحات العظيمة في أوربا

                                                           
 م( وليس التأثير التركي بصفة عامة ألن 18: 16ىـ/ ق12: 10نقصد بالتأثيرات العثمانية في الفترة من )ق

م الغزنوين لبالد العثمانيين جزء من الجنس التركي، والجدير بالذكر أن عالقة األتراك باليند قديمة بدأت بحك
إلى دور األتراك وما قدموه في فن صناعة األبسطة حيث م(، كما البد أن نشير 10ىـ/ 4اليند منذ أواخر )ق 

يعتبر ىذا الفن من أكثر ميادين الفن الغنية باإلبتكارات التركية األصيمة، راجع: أوقطاي أصالناباي، فنون الترك 
 .272، ص1م، ط1987، وعمائرىم، ترجمة: أحمد عيسى، إستانبول

م(، دار الفكر العربي، 1857 -1526عادل حسن غنيم، الدولة التيمورية)المغولية( اإلسالمية في اليند ) -1
 .12، 9م، ص2002

 .288: 285نصير أحمد نور أحمد، عصر أكبر، رسالة ماجستير، ص  -2
3

- FarooqiNaimurRahman, Mughal Ottoman Relations(a Study of Political and 

Diplomatic Relations between Mughal India and the Ottoman Empire 1556- 1748), 

University Microfilms International, PHD, 1986, p.294.   
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وجيانجير  اكبر وكانت ىناك عالقات سياسية وطيدة بين اليند والعثمانيين في عيد 
 .1يارات الدبموماسية بين الطرفينوشاه جيان، حيث تبادل الرسائل والز 

كما اشتيرت موانئ البنغال والسند في عصر الدولة المغولية ببناء السفن األمر الذي 
 .2جعل السمطان العثماني يصنع سفنو ىناك

 اليندي المغولي السجاد عمى الوافدة العثمانية التأثيرات مظاىر :ثانيا
  تأثير اليندية الصالة سجاجيد تزييف في المختمفة بأشكاليا العقود إستخداـ -1

 وافد عثماني
حيث اىتم الفنان العثمانى برسوم العناصر المعمارية ال سيما العقود بأنواعيا وأشكاليا 

. حيث تعتبر سجاجيد الصالة التركية من أشير 3المختمفة التي تزين سجاجيد الصالة
 .سجاجيد الصالة فى العالم اإلسالمى

وقد أقبل الفنان المغولي اليندي عمى تقميد الفنان العثماني فى إستخدام أشكال العقود 
كعنصر زخرفي مميز بين مختمف أنواع الزخارف األخرى، بل أننا نالحظ أن العقود 

                                                           
صاحب عالم قمر الزمان، األوضاع السياسية والحضارية لدولة المغول في اليند في عيد السمطان  -1

 .126، 125ىـ(، ص 1118 -ىـ1069م()1707 -م1659يب عالمجير)أورانجز 

 .286،صنصير أحمد نور أحمد، عصر أكبر -2

  تعتبر سجاجيد الصالة التركية أشير سجاجيد صالة في العالم اإلسالمي وقد أثرت زخارفيا وأشكال المحاريب
 بيا في بقية السجاجيد في العالم اإلسالمي. راجع: 

Yoko Shindo, Introduction to Islamic Archaeology and Art(Egypt, Iran, Southeast 

Asia), waseda University,2011, p.5. 

 لمعرفة المزيد عن تاريخ العثمانيين أنظر:

MehrdadKia, The Ottoman Empire, Green Wood Press, London, First published in 

2008.  
م في ضوء مجموعة دار الكتب 16ىـ/ 10خطوطات العثمانية في ق رجب سيد أحمد المير، تصاوير الم -3

 .414المصرية بالقاىرة، ص 

  إمتازت سجاجيد الصالة التركية بوجود زخارف نباتية وىندسية ورسوم محاريب، وقد يرجع ذلك إلى عقيدة
من المعروف خطأً  أن األتراك السنية وكراىتيم إلى تصوير المناظر التصويرية والرسوم اآلدمية والحيوانية و 

زخارف الفنون التطبيقية العثمانية خمت تمامًا من الرسوم الحيوانية واآلدمية فيذا ال يصح من الناحية األثرية 
ن كانت قميمة لمغاية من السجاجيد التركية عمييا زخارف آدمية وحيوانية ومثل عمييا مناظر  فيناك نماذج وا 

 تصويرية كاممة.

 أنظر:
Arthur T.Gregorian, Oriental Rugs and the Stories they Tell, London, 1998. 
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بأشكاليا المختمفة تعتبر من أكثر العناصر المعمارية شيوعًا في زخارف التحف التطبيقية 
د المفصص ذو ثالثة فصوص أو خمسة فصوص، أو العقد ذات العثمانية ومنيا العق

األقواس المتتالية والتي يبمغ عددىا سبعة أو أكثر من ذلك، وترجع أقدم األمثمة لمعقد 
 .(م14ىـ/ 8ق)المفصص في الفنون التطبيقية العثمانية إلى نياية 

لعثمانية وقد استخدم العقد المفصص فى زخرفة التحف التطبيقية ومنيا السجاجيد ا
التي تعرف بإسم سجاجيد القصر أو السراي والتي كانت تنتج في مدينتي إستانبول 

، فقد ُنقل ىذا التقميد 1م(17ق -م16ىـ / ق11ىـ وبداية ق10وبورصة عند نياية )ق
العثماني في الزخرفة إلى إيران واليند، وقد اسُتخدمت العقود في زخرفة سجاجيد الصالة 

 )أشكال ت سجاجيد الصالة في مختمف األقطار اإلسالمية.وأصبحت من أىم مميزا
 ( 83، 82، 79، 74، 69، 68، 66، 65، 60لوحات)( 40: 33من
 السجاد زخرفة فى اليندسى الطابع -2

كما شاع استخدام الزخارف اليندسية في زخرفة رسوم السجاد في التصوير التركي 
صغيرة فى زخرفة اإلطار األوسط خاصة أشكال المعينات الكبيرة وبداخميا معينات 

، 123، 120اتلوح) وقد نقل ىذا التقميد الزخرفى لمسجاجيد المغولية اليندية. ،2لمسجادة
124 ،126 ،127 ،129 ،132 ،212) 

ويمكن القول أن الزخارف اليندسية والطابع اليندسي فى زخرفة السجاجيد قد انتشر 
فى العالم اإلسالمي بأكممو كتأثير من األتراك وقد نقموا ذلك إلى اليند حينما حكم مجموعة 

مدينة دليي وأدخموا ليا الكثير من األساليب Turko-Afghan من األتراك األفغانيين 
 .3م15لسجاد الوبري المعقود وذلك منذ ق الزخرفية فى زخرفة ا

 القرنفؿ أزىار رسـو -3
م( ووصموا بزراعتيا إلى أكثر 18ىـ/ 12إىتم األتراك بزراعة زىرة القرنفل في القرن )

)آرسفان( أصل ىذه الزىرة إلى إيران أو الصين ويرجح أن أصل ىذه  من مائتي نوع وُيرجع

                                                           
ربيع حامد خميفة، العناصر المعمارية ودورىا في مجال زخرفة الفنون التطبيقية العثمانية، مجمة كمية اآلثار،  -1

 .70: 68م، ص 1995العدد السادس، 
2
- Edwin Binney, Turkish Miniature Paintings and Manuscripts, The Metropolitan 

Museum of Art,s.d. p. 24. 
3
- Shanti Swarup, Mughal Art, p. 31. 
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الساساني حيث مثمت زىرة القرنفل عمى أجزاء جصية الزىرة يرجع إلى إيران في العصر 
، وقد 1بمتحف برلين حيث يعتبر ىذا المثل أقدم األمثمة لتنفيذ زىرة القرنفل عمى الفنون

نفذت أزىار القرنفل عمى السجاد المغولي اليندي كتأثير عثماني وافد ولكنيا من حيث 
الدراسة تشابو أشكال زىرة التأصيل فيي ذات أصل إيراني قديم، فقد تبين من خالل 

عمى البالطات الخزفية  ةعمى السجاد المغولى اليندى مع مثيمتيا المنفذ ةالقرنفل المنفذ
 ( 54، 53، 44، 6لوحات) العثمانية.

 الاللة زىرة رسـو -4

زىرة الاللة من األزىار ذات األلوان المتعددة األحمر واألبيض واألصفر وسميت 
نعمان بن المنذر ممك الحيرة، وقيل أنيا سميت بذلك ألن لونيا  بشقائق النعمان نسبة إلى

، وقد ظيرت بكثرة في 2األحمر يشبو شقيقة البرقوق،واعتبرىا الفرس رمزًا لحرقة القمب
 .زخارف السجاد المغولي اليندي كتأثير عثماني وافد

 الرومي زخرفة -5

كبيرة وانتقمت إلى الفن حيث انتشرت زخرفة الرومي في الفنون العثمانية بصورة 
 .3الصفوي والمغولي اليندي

                                                           
عمي أحمد الطايش، المنسوجات في مصر العثمانية دراسة أثرية فنية، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة  -1

 .179م، ص1985القاىرة، المجمد األول، 

الزجاج التركي العثماني من خالل مجموعات متاحف القاىرة،دراسة أثرية فنية، ميرفت عبد اليادي عبد المطيف، 
 .113غير منشورة، جامعة القاىرة، ص  رسالة دكتوراه،

 .162سيام عبد هللا جاد، التحف المعدنية الصفوية في ضوء التحف التطبيقية وصور المخطوطات، ص -2

 فواكو وزىور الاللة والقرنفل ربما تكون انتقمت من الفن يرى د/ أحمد رجب أن رسوم أشجار السرو ورسوم ال
حيث زخرفت سجاجيد الصالة العثماني إلى الفن المغولي اليندي عن طريق إيران أي بطريق غير مباشر، 

 اإليرانية ال سيما التي صنعت في مدينة قاشان برسوم أشجار السرو الطبيعية والمحورة عن الطبيعة.

  تنفيذ زخارف األرابيسك )الرقش العربي( ممزوجة بعناصر أوربيةيقصد بزخرفة الرومي. 
3
- Victoria and Albert Museum, Turkish Pottery, London, 1955, pp. 13: 15. 

.55نادر محمود عبد الدايم، الخزف الصفوي، ص   - 
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 السبع كؼ أزىار رسـو -6
حيث وجدت ىذه الزىرة في الفن العثماني ونفذت عمى الفنون التطبيقية في العصر 

ن لم تكن بنفس اإلتقان وقد أخذىا الفنان المغولي اليندي ونفذىا في زخارف  1الصفوي وا 
   (11، 10، 3، 2أ، 1 )لوحات السجاد.

 العثماني السرو أشجار رسـو -7
حيث تميز السجاد المغولي اليندي برسوم أشجار السرو العثمانية سواء القريبة من الطبيعة 

 ب( -أ17، 17أ، 5لوحات) .2أو المحورة

                                                           
 .57نادر محمود عبد الدايم، الخزف الصفوي، ص -1

السجاد والتصاوير المغولية اليندية من خالل رسوم أشجار السروالعثمانية ظير التأثير التركي بوضوح عمى  -2
)رمز الخمود والبقاء( وزىور الاللة والقرنفل حيث نفذت ىذه األزىار لمداللة عمى معان رمزية مقصودة في الفن 

 :العثماني ولكنيا نقمت إلى الفن المغولي اليندي كعنصر زخرفي دون قصد أية داللة معينة. راجع
  - Edwin Binney, Turkish Miniature Paintings and Manuscripts from Collection of 

Edwin Binney, pp. 19, 22. 



 

 

 

 

 

 الخاتمة 

 وأهم النتائج والتوصيات
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 الخاتمة:
أود في نياية ىذا البحث المتواضع أن أكون قدمت صفحة مشرقة تُنبأ عن مدى الرقي 

 الفني والتطور الحضاري لممسممين في بالد اليند.

ينظروا إلى العصر المغولي اليندي وما زلت أناشد الباحثين في مجال اآلثار اإلسالمية أن 
وما بو من فنون وعمارة وحضارة إسالمية ويعمموا عمى إثراء البحث العممي بمزيد من 

 األبحاث في تمك الحقبة من التاريخ اإلسالمي المشرق.
وقد تناولنا في ىذا البحث جانبًا ودربًا من دروب الفنون التطبيقية اإلسالمية وىو )فن 

اليندى( ومازالت الفنون التطبيقية األخرى في العصر المغولي اليندي في السجاد المغولى 
حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة، كما حرصت في كل صفحة من صفحات ىذا البحث 
أن أبرز مدى الرقي في البالط اإلمبراطوري اليندي وأتمنى أن أكون وفقت في ىذا 

 الغرض.
 أواًل : النتائج

 لتي توصمت لها الدراسة:لعل من أهم النتائج ا
أثبتت الدراسة تعدد استخدامات السجاد المغولي اليندي فاستخدم بعضيا لإلفتراش  -

والبعض اآلخر استخدم كأستار لمتعميق عمى األبواب والنوافذ أوعمى الجدران لمزينة 
واستخدمت أيضًا في تغطية العروش الممكية والمقاصير وظيرت أحيانًا كسروج 

ول واألفيال وكذلك ُصنع من ىذا النسيج الوبرى المعقود جراب فوق ظيور الخي
لحفظ السيام، وفي كل األحوال كانت السجاجيد تعكس الرفاىية في البالط 

 اإلمبراطوري وسمة مميزة لو.
ختالف تسميتو من قطر آلخر،ولعل ذلك  - أثبتت الدراسة تعدد مسميات السجاد وا 

 المترادفات بيا.  نبع من سعة إشتقاق المغة العربية وكثرة

أثبتت الدراسة كثرة إستخدام العقدة الفارسية )سنا( في إنتاج السجاد المغولي  -
 اليندي عمى حساب العقدة التركية)جورديس(.

أثبتت الدراسة أن معظم السجاجيد المغولية اليندية نفذت عمى أنوال رأسية حتى  -
 تسمح بتنفيذ الزخارف والمناظر التصويرية الكاممة.
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ت الدراسة تنوع المواد الخام من )الصوف والقطن والحرير(المستخدمة فى أثبت -
صناعة السجاد المغولى اليندى،وكذلك إستخدام أشرطة الذىب والفضة فى تزين 

 السجاد.

أثبتت الدراسة التطابق والتماثل بين السجاد المغولي اليندي وبين رسوم  السجاد  -
كان الفنان يرسم ما يجده من سجاجيد  في تصاوير المدرسة المغولية اليندية حيث

 في البالط المغولي اليندي.
أثبتت الدراسة مدى العالقة بين شكل السجادة والموضوع الزخرفي المنفذ عمييا  -

وبين إستخداميا كتحفة تطبيقية )الغرض الوظيفي منيا(،حيث ربطت الدراسة بين 
 الشكل العام لمسجادة وبين الغرض الوظيفى المخصصة لو.

ثبتت الدراسة التاريخ الصحيح لبعض التحف الفنية ونسبتيا إلى العصر المغولي أ -
اليندي إعتمادًا عمى تتبع القرائن األثرية من إسموب الصناعة والزخرفة ومقارنتيا 

 مع مثيمتيا من نماذج أخرى من السجاد المغولى اليندى.

إعتمادًا عمى الزخارف، وىذا أثبتت الدراسة إمكانية تقسيم السجاد المغولي اليندي  -
 التقسيم لم يذكره أحد من قبل عند دراسة السجاد المغولي اليندي.

أثبتت الدراسة إختالف زخارف السجاد في المدارس المحمية عن المدرسة المغولية  -
اليندية، حيث جاءت سجاجيد المراكز المحمية أقل جودة وتقنية من السجاجيد 

السجاجيد المحمية بكبر حجم العنصر الزخرفي  اإلمبراطورية، وتميزت زخارف
 والميل إلى التحوير أحيانًا مقارنة بالمدرسة اإلمبراطورية.

أثبتت الدراسة أن فناني البالط المغولي اليندي ىم أنفسيم المشرفين عمى صناعة  -
 السجاد أويصنعوه بأيدىم.

ولى اليندى وقد أثبتت الدراسة أن السجاد من أىم سمات البالط اإلمبراطورى المغ -
حرص الفنان عمى إبرازه فى تصاوير البالط وكذلك فى الصور الشخصية وكذلك 

 فى تصاوير حياة المجتمع اليندى والتصاوير الدينية واألدبية.

أثبتت الدراسة  أن الفنان المغولى اليندى جمع بين التنوع الزخرفى وبين اإللتزام  -
 .بتماثل العناصر الزخرفية

أثبتت الدراسة ندرت وجود زخارف كتابية عمى السجاد المغولي اليندي)فيما  -
توصمت لو( رغم وجود الزخارف الكتابية عمى السجاد اإليراني ولكنيا جاءت 
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لخدمة المذىب الشيعي الصفوي، وىذا لم يكن مذىبًا في بالد اليند،فمم ينتقل ىذا 
 العنصر كتأثير إيرانى لبالد اليند.

 سة تنوع التأثيرات الفنية الوافدة عمى السجاد المغولي اليندي.أثبتت الدرا -

أثبتت الدراسة بقاء التأثيرات اليندية المحمية في طرز زخرفة السجاد المغولي  -
 اليندي.

أثبتت الدراسة أن الفن المغولى اليندى نشأ فى بداية األمر معتمًدا عمى الفن  -
زت الفنون المغولية اليندية بسمات ولكن سرعان ما تمي الصفوى الوافد من إيران ،

ولعل فن السجاد  اإلسالميخاصة جعمت ليا رونًقا مميًزا عن بقية فنون العالم 
 المغولى اليندى خير دليل عمى ذلك.  

أثبتت الدراسة بعد حصر ما توصل إليو الباحث من سجاجيد مغولية ىندية أن  -
ة طرز )السجاجيد ذات السجاد المغولي اليندي مقسم من حيث الزخارف إلى ست

الزخارف النباتية، سجاجيد الصالة، سجاجيد ذات المناظر التصويرية والرسوم 
اآلدمية، سجاجيد الجامة الوسطى، سجاجيد ذات الزخارف اليندسية، سجاجيد ذات 

 األوربي(. زخارف عمى الطراز

ولية أثبتت الدراسة أن رسوم الوجوه بوضع جانبى تأثير إيرانى عمى الفنون المغ -
 اليندية، وليس تأثيًرا محمًيا.

أثبتت الدراسة عدم وجود توقيعات لمصناع عمى السجاد المغولى اليندى )فيما  -
 توصل لو الباحث من تحف(.

أثبتت الدراسة تنوع مراكز صناعة السجاد فى شبو القارة اليندية فى عصر أباطرة  -
 .اإلمبراطوريالمغول وجاء معظميا يخضع مباشرة لإلشراف 

عمى  ةثبتت الدراسة أن المناظر الطبيعية والتصويرية والرسوم األدمية المنفذأ -
السجاد المغولى اليندى جاءت مأخوذة بأكمميا من البيئة المحمية اليندية ولكنيا 

 إيرانى وافد من حيث توزيع العناصر الفنية عمى السجادة. بأسموبُنفذت 

الصينية كان عن طريق الصناع التأثيرات التركية و  انتقالأثبتت الدراسة أن  -
مباشر بين اليند  اتصالينفى وجود  اإليرانيين فى أغمب األحيان ولكن ىذا ال

 بعض التأثيرات. انتقال والدولة العثمانية وبين اليند والصين ساعد عمى

أثبتت الدراسة الوحدة الفنية التى تربط  بين منتجات المدرسة المغولية اليندية من  -
 وفن العمارة وفن التصوير.فنون تطبيقية 
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 ثانًيا : التوصيات  
يمكن اإلشارة إلى بعض التوصيات التى توصمت إليها من خالل الدراسة ولعل من 

 أهمها :
يناشد الباحث الدارسين فى مجال اآلثار اإلسالمية عمل الكثير من األبحاث التى  -

بصورة عامة تعتمد عمى أسموب المقارنة فى مجال فنون شرق العالم اإلسالمى 
 وفنون اليند اإلسالمية بصورة خاصة.

يناشد الباحث القائمين عمى وزارة الدولة لشئوون اآلثار وقطاع المتاحف التابع  -
لموزارة بعمل بعثات عممية إلى اليند وعمل إتصال مباشر مع المتاحف اليندية 

 اليندى.والتعرف عمى ما بيا من تحف تطبيقية إسالمية ترجع لمعصر المغولى 

المعروضات المغولية اليندية وا عطائيا حقيا فى العرض إلقاء الضوء عمى  -
المتحفى بالمتاحف المصرية ،السيما أن بعض تصاوير المخطوطات المغولية 

 اليندية تحفظ فى المخازن وغير موجودة بالعرض المتحفى.

والمتاحف يناشد الباحث القائمين عمى أمر متاحف الفنون اإلسالمية فى القاىرة  -
 اإلقميمية مساعدة الباحثين فى مجال اآلثار إلتمام أبحاثيم.

 

 

 

 

 وهللا من وراء القصد

 وهو يهدى السبيل
 الباحث
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 ( األباطرة المغول الذين تعاقبوا عمى حكم اليند1)ممحق 

 
 

عن: زامباور، معجم األنساب واألسرات الحاكمة في التاريخ اإلسالمي، دار الرائد 
 العربي، بيروت، لبنان.
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 بالبحث( معجم المصطمحات الواردة 2)ممحق 

 األبرش  .1

ىو تبايف في لوف واحد بسبب انتياء الصوؼ وصبغ خيوط تالية بشروط مختمقة في 
 .1الصباغ

 األرابيسك .2
ُعِرؼ المصطمح عند المؤرخيف بأسماء عديدة أىميا الرقش والتوريؽ، واألرابيسؾ طراز 

تية متشابكة وأغصاف متقاطعة وأزىار متدلية زخرفي ابتدعو العرب وىو عبارة عف فروع نبا
،فيو عبارة عف عناصر نباتية مختمفة 2ال يعرؼ الناظر مف ايف تبدأ وال مف ايف تنتيي

ولفات حمزونية، واألصؿ فى ىذه الزخرفة أنيا ورقة نباتية تتفرع منيا أغصاف فى موجات 
رابيسؾ فى زخرفة سجاجيد غير حقيقية اليوجد مثيؿ ليا فى الطبيعة ،وقد ظيرت زخارؼ األ

 . 3ـ(16/17الصالة اإليرانية )ؽ
 Frameإطار     .3

 حزاـ أو شريط يدور حوؿ موضوع ما، وقد يحمؿ ىذا اإلطار بعض التعبيرات الزخرفية.
 األنوال: .4

النوؿ في  ىي الوسيمة التي يصنع بيا النسيج والسجاد، واألنواؿ نوعاف أفقي ورأسي،وُعِرؼ
الحضارة المصرية القديمة حيث ُعِثر عمى رسـ لنوؿ رأسي بمقبرة "نفرحتب" وكذلؾ بمقبرة 

، وكذلؾ وجد نموذج لمنوؿ األفقي بمقبرة 18"تحوت نفرتي" في طيبة في منتصؼ األسرة 
 .4"ختـو حتب" مف األسرة الثانية عشرة

 اإليقاع  .5
نسبة لبعضيا البعض في تضادىا أو كثافتيا أو ىو االرتياح التاـ والعالقة بيف األشياء بال

انسجاميا، والعالقة بيف الغامؽ والفاتح مف األلواف وكذلؾ عالقة الخطوط المكونة لمزخارؼ 
 وحركتيا ودقتيا وتخانتيا.

                                                           
 .19الديف الشريؼ، سجاد الشرؽ، ص  صالح -1

 www.google.landcivilizationsمقاؿ بعنواف: السجاد الشرقي،   - 

 .12ـ، ص 2222عاصـ محمد رزؽ، معجـ مصطمحات العمارة والفنوف اإلسالمية، القاىرة،  -2

 .13 ،12ـ،د.ـ،ص1987الزخرفة اإلسالمية )األرابيسؾ(، محمود إبراىيـ حسيف، - 3
 .39ـ،د.ـ. ص1977سعاد ماىر، الفف القبطي،  -4

http://www.google.landcivilizations/
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 بادشاه  .6
بمعنى سيد أو صاحب « شاه»بمعنى عرش أو تخت و« باد»لقب فارسي مركب مف كممتيف 

السمطاف، وقد استخدمت ىذه الكممة في المغة األردية والبنغالية واألفغانية ومعناىا الممؾ أو 
 لمداللة عمى نفس المعنى.

 Baroqueباروك    .7
ـ، كممة مف أصؿ برتغالي تعني الغريب أو المحور عف 18، 16زخرفي أوربي ؽ  أسموب

س يطاليا أصمو وقد أطمقت عمى إسموب زخرفي ساد العمارة الكاثوليكية في البرتغاؿ وا  بانيا وا 
ـ، وىو فف اإلفراط الزخرفي وقد 1722ـ  إلى 1622وبعض بالد أوربا وأمريكا الالتينية منذ 

شاع ىذا اإلسموب في العصر العثماني المتأخر، وطغى عمى كثير مف العمائر اإلسالمية، 
ـ ىي أخر مراحؿ ىذه المدرسة 1842ـ/ 1832وكانت مرحمة الروكوكو التي ظيرت سنة  

 . 1اإلسموبوىذا 
 بيادر  .8

أمير »لفظ فارسي األصؿ بمعنى الشجاع ويأتي عادة كصفة لمممقب بو، وقد أطمؽ عمى 
 . 2إبف اإلمبراطور المغولي شاه جياف« شاه شجاع

 بوذا .9

 .3الديانة البوذية و)بوذا( تعني الحكيـ أو المستنير

 التجريد  .11
ىو ابتكار إسالمي في الزخرفة، ولـ يكف مبنيًا عمى الحذؼ أو اإلضافة وليس تبسيط لشكؿ 

 .4زخرفي بعينو، ولكنو رؤية خاصة نابعة مف خياؿ الفناف وتأمالتو الفكرية
 Trimmingتشذيب    .11

 تشطيؼ المواد المصنعة مف الزوائد وتحميتيا بما يزيد مف جماليا.

                                                           
 .18أحمد محمد عيسى، معجـ مصطمحات الفف اإلسالمي، ص -1

، 252محمد يوسؼ صديؽ، دراسة النقوش العربية في الدولة المغولية في بالد اليند وأثرىا الحضاري،ص  -2
251 . 

 .14عكاشة، التصوير المغولي اإلسالمي في اليند، صثروت  -3
داليا أحمد فؤاد الشرقاوي، الزخارؼ اإلسالمية واإلستفادة منيا في تطبيقات زخرفية معاصرة، رسالة ماجستير،  -4

 .111: 126ـ، ص 2222غير منشورة، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، 
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 Trimmed with Shearingالتشذيب بالقص     .12
 بجز الخيوط الزائدة لتبدو الوبرة متساوية في كؿ أجزاء البساط. معالجة سطح البساط 

 Embroideryتطريز  .13

توشية الثوب بخيوط معدنية أو ممونة إلثراء زخرفتو، ويتـ التطريز بواسطة إبرة الخياطة 
 .1بخيوط ممونة أغمى مف مادة النسيج 

 Swagsباقات      -تعاليق .14
تعاليؽ أو حـز أو باقات مف األزىار تعد لمزينة ومثميا لمزخرفة، عرفتيا فنوف مرحمة النيضة 

 األوربية وانتقمت إلى الشرؽ.               
 Symmetryتناظر   –تماثل   .15

 تقابؿ وتطابؽ النظيريف في كؿ الدقائؽ والتفاصيؿ.
 توزك جيانجير .16

بيا المذكرات التي كتبيا اإلمبراطور أو مذكرات جيانجير، تاريخ جيانجير، ويقصد 
 .2جيانجير بنفسو يحكي فييا تاريخو وأحداث حكمو وقد ترجمت ىذه المذكرات لعدة لغات

وقد تشابيت مذكرات جيانجير مع مذكرات بابر التي تحكي قصة حياتيـ اليومية وأىـ 
 .3حروبيـ وأعماليـ

 الحصير .17
)السمار( ثـ تطورت مواد وطرؽ  ىو تمؾ الفرش التي تصنع مف الغاب )البوص( أو

الصناعة بعد ذلؾ، وقد عرؼ الحصير في الحضارة المصرية القديمة وظؿ مستمرًا حتى 
العصر اإلسالمي، وتعتبر صناعة الحصير الخطوة األولى التي خطاىا اإلنساف حتى 

 .4وصؿ إلى صناعة المنسوجات والسجاد
 الحقل  .18

 متف)أو ويطمؽ عميو ساحة السجادة  ،ارجيةىو سطح السجادة المحصور بيف حافتيا الخ
 (السجادة

                                                           
سالمية المبكرة) في العصريف األموي والعباسي(، زىراء الشرؽ، ص عمي أحمد الطايش، الفنوف الزخرفية اإل -1

93. 
2
-www.Jastor.org. 

Religion and State During the Reign of Mughal Emperor Jahangir (1605-27). 
3
- Corinne Lefevre, Recovering a Missing Voice from Mughal India: The Imperial 

Discourse of Jahangir(R 1605-1627) in his Memories, p.455, 456. 
 .21، 22وشركاه، ص سعاد ماىر، الحصير في الفف اإلسالمي، مطبعة كوستاتوماس -4
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 Tulipتوليب  -خزامي  .19

زىرة مف الفصيمة الزنبقية شاع استخداميا كعنصر زخرفي عمى المنسوجات والسجاجيد 
 .1وغيرىا مف الفنوف التطبيقية

 Pileالوبرة   -الخميمة   .21

ىي نيايات خصالت العقد التي تغطي سطح السجاد، وىي التي تطير السجادة بمظيرىا 
الجميؿ أو بالعكس، إذ ىي التي تكوف زخرفة السجاد بواسطة تعدد األلواف التي صبغت بيا 

 .2خيوط العقد لتعطي السجاد رونقًا وبياءاً 

 Treadlesالدواسات    .21

عارضتاف مف الخشب القوي يضغط عمييما عمى التوالي بالتبادؿ بواسطة القدـ، وبما أف 
ىذه الدواسات ممسوكة ومربوطة بالنير فإف الضغط المتبادؿ يحدث تباداًل في النفس مع 

 .3خيوط السدا ومف خالليا يمر المكوؾ

 ماميةاإلدولة الشيعة  .22

دوؿ الشيعة في العصر الحديث وىي الدولة الصفوية بإيراف، فيي أوؿ اكبر لفظ أطمؽ عمى 
عشر إمامًا  باالثنيدولة شيعية إمامية كبيرة النفوذ وسميت بذلؾ ألف معتقدىا يحتـ اإليماف 

يف أو شيعة زيدية )جارودية( ، كانوا يإذ أف دوؿ الشيعة السابقة إما شيعة إسماعيمية كالفاطم
 .4عشر االثنييمزموف أتباعيـ باإليماف بسبعة أئمة فقط مف األئمة 

                                                           
: 72ـ، ص 1994أحمد محمد عيسى، مصطمحات الفف اإلسالمي، معجـ مشروح مصور، استانبوؿ،   -1

179. 

 .421، 422سييمة الجبوري، السجاد اإليراني، ص  -2

 .83، 82دوروثي دريج، عمؿ السجاد، ص -3

 .24ـ، ص 2227عبد العزيز صالح المحمود الشافعي، عودة الصفوييف، مكتبة اإلماـ البخاري، القاىرة،  -4
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 الديانة السيخية )السيكو( .23

ـ( 1469قاـ أحد رجاؿ الديف في اليند واسمو)بابا تانؾ( ولد في إحدى قرى البنجاب سنة )
يقرب بيف المسمميف  ـ(، ووضع مذىبًا جديداً 1538بالقرب مف الىور وتوفى سنة )

واليندوس وأسماه )سيكو( ومعناه المغوي )التمميذ(، ولـ يكف ىذا تقريبًا بيف اليندوسية 
واإلسالـ، ولكنو إبتداع لديانة جديدة حمؿ انصارىا العادوة والبغضاء لممسمميف وبذلؾ 

بعد عف انحرفت عقدة السيخ أو العقيدة السيخية وأصبحت ديانة قائمة بذاتيا بعيدة كؿ ال
 .1تعاليـ اإلسالـ

 راجستان .24
ثاني واليات اليند مف حيث المساحة وتقع في الشماؿ الغربي مف شبو القارة اليندية، تحدىا 

ور" وأطمؽ پايػ"چوات "كجرات" وعاصمتيا چاب ومف الجنوب والية جوچنػپمف الشماؿ والية الػ
ـ. وتمتد 7قد حمَّوا بيذه المنطقة منذ ؽ وفچپوتانا" وكاف الراچپعمى "راجستاف" أواًل إسـ "را

 .2ستاف، كما تقع في شرقيا منطقة زراعيةچالصحراء في جانب كبير مف را

 Rococoروكوكو    .25
ـ، كاف أميؿ إلى الرقة واعتمد 18فف وليد لفف الباروؾ ازدىر وتطور في فرنسا منتصؼ ؽ 

 .3البحرية في عناصره عمى األوراؽ والفروع النباتية والمحريات
 الزخارف اليندسية  .26

إسموب زخرفي انتشر بكثرة في زخارؼ الفنوف اإلسالمية اعتمد عمى حركة الخطوط 
 .4المستقيمة والمتعرجة حوؿ مركز واحد وبنسب محسوبة مسبقًا 

 Screenستارة    .27

 .5كؿ ما وضع وحجب الرؤية الطبيعية مف قماش أو خشب أو جص أو رخاـ أو حصير

                                                           
لمكتب امينا، اإلسالـ في آسيا منذ الغزو المغولي دراسة في تاريخ العالقات الدولية واإلقميمية، محمد نصر  -1

 .356، 355ـ، ص1991، 1الجامعي الحديث، ط

 .22ثروت عكاشة، التصوير المغولي اإلسالمي في اليند، ص -2

 .61أحمد محمد عيسى، معجـ مصطمحات الفف اإلسالمي،ص -3

2- Activities for Learning, Islamic Art and Geometric Design, The Metropolitan 

Museum of Art, New York, 2000, p.44.  
 .63معجـ مصطمحات الفف اإلسالمي،صأحمد محمد عيسى،  -5
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جَـّاد .28  السَّ
وىو الصانع أو الفناف الذي يقـو بصناعة السجادة وزخرفتيا، حيث يقـو بتنفيذ التصميـ 
المخصص لزخرفة السجادة، وقد اشتير كثير مف المصوريف بعمؿ السجاد وتنفيذ زخارفو، 
ولعؿ مف أىميـ المصور اإليراني بيزاد والمصور التركي زارو آغا، كما اشتير بيذا األمر 

 .ر مف مصوري البالط المغولي الينديالكثي
 Serial Prayer-rugسجادة صف     .29

 نوع مف سجاجيد الصالة التركية مقسـ إلى خانات، لكؿ مصؿ خانة ولكؿ خانة ىيئة.
 Warpالسدى     .31

ىي الخيوط الطويمة المشدودة مف نيايتيا عمى النوؿ رأسيًا، وىذه الخيوط تظير في نيايتي 
وىي أساس السجادة حيث تمؼ عمييا العقد وتمر خيوط المحمة مف ، «شراريب»السجادة 

خالليا بصورة أفقية، وىذه الخيوط ال ترى في الوجو ألنيا مغطاه بالخميمة كما ال ترى في 
 القفا ألنيا مغطاه بخيوط المحمة والعقد.

 السمم الموني .31
 مجموعة مف األلواف متدرجة تميز العمؿ الفني.

 Hycinthusسنبل بري     .32

 زىرة ربيعية ناقوسية الشكؿ ولونيا أحمر مصفر أو برتقالي.
 شاىنشاه  .33

لقب فارسي يعني )ممؾ المموؾ( وذلؾ تمييزًا لو عف لقب )شاه( فقط والذي يعني الممؾ 
وىو لقب محـر مف  1الصغير، وقد دخؿ ىذا المقب اإلسالـ كمقب فخري منذ الدولة العباسية

 الناحية الشرعية.
 الشنكل .34

ىو سالح لو طرؼ مدبب، وفائدتو تصميح بعض األخطاء التي قد تنتج أثناء عممية 
 .2النسج

                                                           
 .أنظر فصؿ الدراسة التحميمية مف نفس الرسالة 

مصطفى بركات، األلقاب والوظائؼ العثمانية مف خالؿ اآلثار والوثائؽ والمخطوطات، دار غريب لمطباعة،  -1
 .38ـ، ص 2222

 .112موي والعباسي(،صعمي أحمد الطايش، الفنوف الزخرفية اإلسالمية المبكرة) في العصريف األ -2
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 ـو   ڤشيـ .35

ػو في السنسكريتيو "الميموف" أو ڤىو المعبود الثالث في الديانة اليندوكية ويعني اسـ شيػ
ويمتؼ حوؿ "المبشر"، ويظير في التصاوير بشعره المحمر المضفور وعنقو الزرقاء الداكنو، 
 .1عنقو إكميؿ مف الجماجـ البشرية وثعباف ويمتؼ حوؿ جسده األفاعي رمزًا لمخمود

 Pigmentصبغ    .36

المواد الطبيعية الممونة في أنسجة أو خاليا النباتات والحيوانات وتستخدـ في تمويف 
 السجاجيد والمنسوجات.

 الصدار .37

دوزي أنو قميص صغير يكسي الجسد أو ُيعد الصدار مف مالبس المرأة  الداخمية، ويقوؿ 
أنو الثوب الذي يبمغ الصدر، ويصنفو ابف المنظور بأنو القميص الصغير الذي يمي الجسد، 

 .2وقد عرفو ابف سيده بأنو الثوب الذي تبدو رأسو كالمقنعة وأسفمو يغشي الصدر والمنكبيف

 الطرحة .38

ويسترسؿ عمى الكتفيف، وىو مف ىو عبارة عف وشاح يمبس فوؽ العمامة ويمتؼ حوؿ الرقبة 
 .3أغطية الرأس لممرأة

 Beam for warpعارضة السدا  .39
 عبارة عف قطعة خشب مستديرة لتسدية السدا عمييا.

 Knotsالعقد     .41
ىي التواء أو التفاؼ خيط صغير عمى خيط أو خيطيف مف خيوط السدى، فتحدث ما يشبو 

التي تغطي سطح السجاد. وتبقى ىذه العقد عقده ُتقص مف أعالىا لتكوف خصمتيا الخميمة 
 في مكانيا نتيجة لضغط خيوط السدى في الجوانب وخيوط المحمة مف فوقيا وتحتيا.

 Elementعنصر زخرفي    .41

نباتي أو ىندسي أو حيواني أو كتابي، استخدمتو مدرسة فنية بذاتيا ويتميز  -تعبير زخرفي 
 .4بو إنتاجيا.، والزخرفة يقصد بيا التحسيف والتزييف عمى يد المذوقيف 

                                                           
 .13ثروت عكاشة، التصوير المغولي اإلسالمي في اليند، ص -1
 .33صمحمود إبراىيـ حسيف، المرأة في إنتاج المصور المسمـ،  -2
 .31صمحمود إبراىيـ حسيف، المرأة في إنتاج المصور المسمـ، -3
 .212إنجميزي(، ص -فرنسي-اإلسالمية)عربيعبد الرحيـ غالب، موسوعة العمارة  -4
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 Meshعين الشبكة   .42
 .1اصطالح يستعمؿ في الداللة عمى المسافات الموجودة بيف الخيوط في نوؿ النسج 

 الشراريب -الفرانشة .43
ىي الخيوط التي تؤطر السجادة مف أعمى وأسفؿ ويتـ عمميا عف طريؽ ترؾ مسافة مف 

سـ( وُترَبط عدد مف ىذه الخيوط مع بعضيا لتكوف عقدة  25خيوط السداه تبمغ حوالي )
 .2واحدة، وتمعب الفرانش دورًا كبيرًا في المحافظة عمى السجادة

 Bead Stringفرع خرز مسبحية    .44

 .3البية تشبو فرع حبات المسبحةحمية ق

 الفن .45

محاولة البشر لتصوير اإليقاع الذي يتمقونو في حسيـ مف حقائؽ الوجود في صورة جميمة 
موحية مؤثرة، والفناف شخص موىوب ذو حساسية خاصة ولو قدرة عمى التعبير عف كؿ ما 

 .4يراه

 القميص .46

مفرد والجمع قمص وقمصاف، وجرت العادة عند الشرؽ أنيـ يمبسوف القميص فوؽ السرواؿ 
 .5ال تحتو كما اعتاد األوربيوف، وقد تنوعت أشكاؿ القمصاف في التصوير اليندي اإلسالمي

 الكتاب خانو .47
أطمؽ ىذا المصطمح في العصر المغولي اليندي عمى ورش العمؿ التي تخصص لصناعة 

والمجمدات ودواويف األشعار ونسخ المصاحؼ وكانت تضـ مجموعة مف  الكتب والورؽ
العمماء والنساخيف والفنانيف والمذوقيف وبيا كافة المواد الخاـ المستخدمة في عمؿ الكتب مف 

 .6أوراؽ وجمود وأحبار مستخدمة في الكتابة

                                                           
كتاب، ص  1222، عمؿ السجاد، ترجمة محمود النبوي الشاؿ، مطبعة نيضة مصر، موسوعة دوروثي دريج -1

81. 
كوثر أبو الفتوح الميثي، السجاد التركي العثماني خصائصو ومراكز إنتاجو،رسالة دكتوراة، جامعة القاىرة،  -2

 .19، 18ـ، ص 1992
 .19أحمد محمد عيسى، معجـ مصطمحات الفف اإلسالمي،ص -3

 .11ـ، ص1983، 6محمد قطب، منيج الفف اإلسالمي، دار الشروؽ، ط -4

 .33، 32صمحمود إبراىيـ حسيف، المرأة في إنتاج المصور المسمـ، مكتبة نيضة الشرؽ،د.ت،  -5
6
- What is Islamic Art, Middle East and Islamic Studies Program, San Francisco state 

university,s.d. p.4. 
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 كثافة األلوان .48
 .1الفنيتعدد وغزارة األلواف وتعدد طبقاتيا ودرجاتيا في العمؿ 

 Pile Yarnكرة غزل      .49
 كرة مف غزؿ منقوش يستخدـ إلضافة الوبرة إلى سطح المنسوج.

 كريشنو .51

ىو اسـ المعبود في الديانة اليندوكية، وجاءت صورتو في كثير مف التصاوير اليندية فيو 
يرتدي ثياب األمراء وتاج ذي خمسة نتوءات مزيف بريش الطاووس، ويأتزر بمئزر ذىب 

 .2حوؿ خصره ويحمؿ بيده عصا، ويأخذ جمده ووجو الموف األزرؽيمتؼ 

 Gylam-Kilim   الكميم     .51
ىو نوع مف البسط المنسوج بحالة مسطحة مستوية، وقد يمتبس األمر عمى البعض ويدرجوف 

 الكميـ ضمف أنواع السجاد الوبري المعقود ولكف ىناؾ فروؽ بينيما.
ذلؾ بقميؿ وىو يختمؼ عف السجاد الوبري مف حيث  ـ( أو قبؿ18وقد ظير "الكميـ" في )ؽ 

الخامة واأللواف والزخارؼ بؿ ويختمؼ عنو في طريقة الصناعة، وقد اطمؽ الفرس عمى 
 البسط المصنوعة بطريقة القباطي اسـ )الكميـ(.

(، ومعناىا ذو الوجييف ومف ثـ انتشرت Gylamفي حيف سماىا اىؿ التركستاف)جيالـ( )
البسط غير الوبرية بصفة عامة، ويصنع الكميـ بثالث طرؽ مختمفة وىي  ىذه التسمية عمى

)القباطي، السوماؾ، التطريز النسجي( وغالبًا ما تصنع األكممة مف الصوؼ، وغالبًا ما 
 .3يكوف عمى ىيئة واحدة في رسوماتو مف الوجييف

 Weftالمحمة  .52
صفوؼ خيوط المحمة مع ىي خيوط تمر بيف خيوط السدى مف الخمؼ واألماـ وتتعاقب 

صفوؼ العقد، تختفي تحت الخميمة مف وجو السجادة، إال أنو مف الممكف تمييزىا في قفا 
 السجادة.

                                                           
 .87ـ، ص 1982معجـ ألفاظ الحضارة ومصطمحات الفنوف، الييئة العامة لشئوف المطابع األميرية،  -1

 .13، 12ثروت عكاشة، التصوير المغولي اإلسالمي في اليند،ص  -2
 .12، 3ة، ص سعاد ماىر، الكميـ، في مجموعة متحؼ جاير أندرسوف، مطبعة المعرف -3
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 Sanskrit  ( )السنسكريتية المغة اليندية القديمة  .53

، وتعتبر مف أقدـ لغات العالـ حيث «Refined»تعني معدؿ أو محسف« سنسكريت»كممة 
تـ استخداميا منذ أكثر مف ألفيف عاـ خاصة بيف الطبقات المتعممة والمثقفة باليند، وتعود 

 .1أصوليا إلى لغات قديمة جاءت مف أوربا ووسط آسيا وعمى رأسيا المغة اليندوآرية

 Limitationتقميد    -محاكاة  .54

 تقميد أو محاكاة عمؿ فني محتذيًا خطوط سابقة. محاولة

 مخطوط أخالقي ناصري .55

والسياسية،  واالجتماعيةىو مخطوط يرجع لعيد اإلمبراطور "أكبر" ويعالج القضايا األخالقية 
عنبر قمـ" ويرجع تاريخو إلى  وينسب إلى "ناصر الديف الطوسي" وكتبو الخطاط "عبد الرحيـ

 ـ(.1595 -1592ىػ/  1224 -999سنة) 

في وقت العمؿ عمؿ المصور  مرسـ ولعؿ مف أىـ صور ىذا المخطوط، صورة تمثؿ
 . 2"سجنو"

                                                           
 ىي لغة الينود القديمة، وىذه المغة ال يتكمموف بيا ولكف كتب عموميـ الروحية مكتوبة بيا،  السنسكريتية

 ومعنى السنسكريتية المغة التامة أو الميذبة.
أما اآلف فينتشر في اليند المغة األوردية اليندوستانية، وقد كتبت سبعة فروع مف ىذه المغة بالخط العربي 

المغة األوردية، المغة الدكنية، المغة الكشميرية، المغة السندية، المغة الجاتكية، المغة المالكية )الممقية(، :»وىـ
، 1أنظر يجيى وىيب الجابوري، الخط والكتابة في الحضارة العربية، دار الغرب اإلسالمي، ط« المساف الجاوي

 .196ـ،ص 1994بيروت ،
 .9، ص التنوع وحضارة التعايش مع اآلخر اليند ثقافةسامي محمود سالـ،  -1

 .422ربيع حامد خميفة، مدارس التصوير اإلسالمي،ص  -2
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 نامواكبر مخطوط   .56

وىو تصاوير لكتاب "طبقات أكبري" اكبر حيث يحكي ىذا المخطوط يوميات اإلمبراطور 
 ."1"أبو الفضؿاكبر الذي ألفو وزير اإلمبراطور 

ـ( 1592ىػ/ 998نسخ، النسخة األولى ترجع إلى عاـ )وقد وصمنا مف ىذا المخطوط عدة 
نامة األولى ويحتفظ بيا متحؼ فيكتوريا وألبرت بمندف، وتحتوي ىذه اكبر وتعرؼ باسـ 

صورة" وشارؾ في عمميا مجموعة كبيرة مف الفنانيف مف أبرزىـ  152النسخة عمى عدد "
 "بساوف وسروف ومسكيف ومنصور وشنكر".

ـ( وتعرؼ 1596ىػ/ 1225نامة" ترجع إلى عاـ )اكبر مخطوط "وىناؾ نسخة ثانية مف 
نامو الثانية" ومحفوظة بالمكتبة البريطانية ومكتبة شستر بيتي بدبمف، وقد ساىـ اكبر باسـ "

 المصور مسكيف في عمؿ صور ىذه النسخة.

 -1228نامو" صورت في الفترة ما بيف عامي )اكبر والنسخة الثالثة مف مخطوط "
ـ( وتحتفظ بيا المكتبة البريطانية في لندف، وتميؿ صورىا نحو 1624 -1622ىػ/ 1212
 .2لمواقعية االتجاه

 مخطوط التاريخ األلفي .57

بتصنيفو وقد أتمو جعفر بيؾ في اكبر يحكي ىذا المخطوط تاريخ ألؼ سنة، حيث أمر 
 عيده.

                                                           
 ( وتدرج في البالط 1551ىػ/958أبو الفضؿ: ىو األخ األصغر لمشيخ مبارؾ بف خضر التاكوري، ولد عاـ )ـ

و "تاريخ أكبر"، وقد مات أبو مستشاريو ورئيس وزرائو، ولعؿ مف أىـ مؤلفاتاكبر حتى أصبح كبر االمبراطوري ال
 ـ( وقد حزف عميو "أكبر" حزنًا شديدًا.1622ىػ/ 1211بتدبير مف "جيانجير" في عاـ) الفضؿ مقتواًل 

  وما بعدىا. 219لممزيد أنظر: عبد المنعـ النمر، تاريخ اإلسالـ في اليند،ص 
1- Abul Fazli Mubarak I'Allami, Akbar Namah, Vol.1, Edited for the Asiatic 

Society of Bengal by Maulawi' Abd-ur-RAhim, Printed at the Urdoo Guide 

Ormuzhurool Ujayeb Press, 1877, p. 369. 
 .398، 397ربيع حامد خميفة، مدارس التصوير اإلسالمي،ص   -2
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 مخطوط الرزنامو .58

" وأطمؽ عميو "مخطوط الرزنامو" أي "كتاب يعد المخطوط ترجمة لممحمة "الميابيارتا
ـ(، ثـ ترجـ 1586 -1582ىػ/  993-979الحروب"، وقد انجز فيما بيف عامي ) 

 المخطوط ممحمة "الرمايانا" والتي تعد كتابًا مقدسًا لدى اليندوس.

ولعؿ مف أىـ المصوريف الذيف عمموا بيذا المخطوط "المصور داسونت"، وقد نفذ المخطوط 
 فني تقني عالي.بإسموب 

وجاءت موضوعات المخطوط يغمب عمييا طابع القصص الخيالية اإلسطورية وتمثيؿ الديانة 
 .1اليندوسية امثاؿ قصص المعبوديف راما، و كريشنو

 مخطوط بابر نامو .59

والمقصود بيا مذكرات اإلمبراطور "بابر" وقد اطمؽ عمييا عدة أسماء منيا "وقايع نامو"، 
 طمؽ عمى ترجمتيا الفارسية اسـ "توزؾ بابري"."واقعات بابري" وا

وىي سيرة ذاتية كاممة لإلمبراطور "بابر" وقد كتبيا بالمغة التركية مسجاًل فييا جيوده في 
 . 2سبيؿ تأسيس دولتو

 مخطوط تيمور نامو .61

ـ(، ويحتوي 1586: 1584ىػ/  994: 992أعد ىذا المخطوط في الفترة ما بيف عامي ) 
 .3صورة" ومحفوظ في المكتبة الشرقية الوطنية "خدا باكش" في بانكيبور لبتنا 128عمى "

                                                           
  .44، البحر في التصوير المغولي اليند،ص أمؿ عبد السالـ القطري -1
 .37، البحر في التصوير المغولي اليندي، ص القطريأمؿ عبد السالـ  -2
 .394ربيع حامد خميفة، مدارس التصوير اإلسالمي،ص  -3
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 مخطوط حمزة نامة  .61
ي كبر، وىو عبارة عف تصاوير ترو اعيد اإلمبراطور  يمف أىـ األعماؿ الفنية التي ُنفػِّػذت ف

، ويعدىا البعض الرمز الفني المعبر عف }صمى هللا عميو وسمـ{بطوالت حمزة عـ النبي 
 1 الفتح المغولي اإلسالمي لميند.
قصة" تجمع بيف الواقع والخياؿ، وقد عكؼ عمى إعداد  362وتحتوي ىذه الممحمة عمى "

فيما يقاؿ حوالي مائة مصوريف ىنود وفرس، وصورت فيما يقرب مف « حمزة نامة»مخطوط 
لوحة" عمى قماش قطني عمى نحو ما جري بو العرؼ في بعض المخطوطات  1222"

ض صور المخطوط تحتوي عمى صور خمفية مما والصور الجياينية واليندوكية، وكانت بع
ف كاف مف الواضح أف الصور  2422ذفع البعض أف يذكر عددىا مضاعؼ أي" صورة"، وا 

ف أقرب األرقاـ إلى الصحة ىو  نما بعضيا، وا  ليست كميا تحتوي عمى صور مف الخمؼ وا 
 .2صورة" وذلؾ حسب رواية أبو الفضؿ بف مبارؾ وزير اإلمبراطور أكبر 1422"

فيذه المخطوطة تعد أضخـ إنجاز فني تـ في عيد اإلمبراطور "أكبر" وقد أشرؼ عمى 
إتماميا األستاذيف "مير سيد عمي" و "خواجة عبد الصمد"، وتميزت صورىا بالحجـ الكبير 

مولعًا بسماع اكبر .  حيث كاف 3بوصو( 2375× بوصو  2775حيث بمغ حجـ الصورة ) 
مزه نامو( الذي ىي قصة لرجولة وشجاعة رجميف كبيريف كتب التاريخ والقصص ال سيما )ح

في التاريخ اإلسالمي، حمزه عـ الرسوؿ )صمى هللا عميو وسمـ( الذي قتؿ في غزوة بدر 
واالمير "حمزة" الذي قاد حركة ضد الخالفة العباسية والذي قاـ بحمالت عمى اليندوسية 

 .4حتى سيالف

                                                           

1- Parke Bernet, Eastern Ceramics and Other Works of Art from the Collection of 

Gerald Reitlinger, "Indian miniatures",s.d. p. 141. 
 .379ربيع حامد خميفة، مدارس التصوير اإلسالمي،ص  -2

 .279ثروت عكاشة، موسوعة التصوير اإلسالمي،ص  -3
.، مجمة ثقافة اليند، مقاؿ بعنواف: دار الترجمة لإلمبراطور اكبر، ترجمة: منياج أحمد، أطير عباس الندوى -4

 .113ـ، ص 2224، 55، مجمد 1العدد
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 مخطوط طوطي نامو، توتي نامو  .62
والمخطوط مكوف مف مجموعة قصص  اكبرالمخطوط لممرحمة المبكرة في عيد  يرجع ىذا

 .1وعظية أخالقية، وىذا المخطوط مف اكثر الكتب المرغوبة في البالط المغولي باليند
واطمؽ البعض عمى ىذا المخطوط اسـ " قصص الببغاء" ألف قصصو الوعظية تجري عمى 

تبة شستر بيتي بدبمف، وىو مترجـ عف الفارسية لساف الببغاء، ونسختو اآلف محفوظة في مك
ىػ/ 972: 965التي ىي األخرى مترجمة عف اصؿ ىندي، وقد استمر العمؿ فيو خالؿ )

 .2ـ(1665: 1658

 Slat of Woodمسطرة السدا    .63
1]أقداـ وعرضيا   ]4[شريحة متينة أو سدابة مسطحة مف الخشب طوليا   

 
بوصو  [

]وسمكيا
 

 
 السدا إلى عارضة السدا.بوصة لتساعد في لؼ  [

 Shed Sticksمسطرة النفس )السماسم(   .64
قطعة خشب مسطحة طويمة تنزلؽ بيف التعشيقات في السدا وتؤخذ مف عمى حامؿ التسدية 
لوضعيا عمى النوؿ، وىذه العصا وظيفتيا إبقاء التعاشيؽ في خيوط السدا وتوضع بيف 

 عارضة السدا وبيف النير.

 Reedمشط   .65
برواز صمب وعميو سيخ أو قضيب مثبت مف أعمى ومف أسفؿ حيث تنفذ جميع خيوط السدا 

 أواًل قبؿ ربطيا بعارضة القماش.
 Raddleمشط بإصبع     .66

برواز مف الصمب مثؿ الغاب الخشف بال نياية عميا وتستعمؿ ىذه اآللة لتوزيع السدا 
 بالتساوي قبؿ وضعيا عمى عارضة السدا.

 المطواه .67
ىي سالح مف الصمب داخؿ غالؼ وفائدتيا قطع العقد بعد اإلنتياء مف نسجيا، ولشدة 

 حاجة الصانع ليا نالحظ أنو يربطيا دائمًا في رسغ يده اليمنى.

                                                           
 .389ص  حامد خميفة، مدارس التصوير اإلسالمي، ربيع -1
  .45ص  ، البحر في التصوير المغولي اليندي،أمؿ عبد السالـ القطري -2
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 المغول .68

ىـ قبائؿ وشعوب إمتازت بصفرة الوجو واألنؼ األفطس والشعر السبَّط غير المجعد بسواده 
لعيوف المنحرفة التي تشوب سوادىا زرقة، ومف ىذا األصؿ الحالؾ وبريقو وتألقو كما تميز با

المغولي ينحدر الصينيوف واليابانيوف والكوريوف، وكاف موطنيـ األوؿ مرتفعات أسيا 
الوسطى، ومنو أىؿ التبت والشعوب غير اآلرية ثـ انتشر ىذا الجنس شرقًا وغربًا، منيـ 

ال يستر أبدانيـ إال جمود الحيواف وال يعيشوف في ىذه المناطؽ أكثر مف سبعمائة عاـ وكاف 
طعاـ ليـ يقوتيـ إال المبف الخائر والمحـ المجفؼ فكانوا صعاب المراس وأقوياء الشكيمة، 
شرعة الصحراء شرعتيـ، وعمى البغضاء والعداوة نشأتيـ البيئة المجدبة وأغراىـ حب 

 .1البقاء

 المقص .69

لو مقبضاف في نيايتيما السفمي،  ىو عبارة عف سالحيف مف الصمب محورىما في الوسط
 والغرض منو تقصير الوبرة وتسويتيا.

 Shuttleالمكوك     .71
اآللة التي تحمؿ المحمة، ويصنع مف الخشب وىو مدبب الطرفيف ومجوؼ مف الوسط وبو 
دبوس أو مسمار صمب يختمؼ سمكو تبعًا ألحجاـ المكوؾ، حيث تدخؿ المبكرة فيو محممة 
بخيوط المحمة بحيث يمكف لمبكرة أف تتحرؾ وتسمح لمخيوط الصوفية باإلنطالؽ عند دفع 

 المكوؾ يمينًا وشمااًل.

                                                           
   تجدر اإلشارة ىنا إلى أف التتار شعبة متفرعة مف المغوؿ وليس المغوؿ فرع مف التتار، وبذلؾ إف التتار مغوؿ

الجنس العاـ التي كانت تطمؽ عمى سكاف منطقة آسيا الوسطى  وليس المغوؿ تترًا؛ حيث أف كممة المغوؿ كممة
، 1قديمًا، عمى محمد محمد الصالبي، المغوؿ )التتار( بيف اإلنتشار واإلنكسار، مكتبة األندلس الجديدة، ط

 .28، 27ـ، ص2229
 .16: 9ـ، ص1981العزيز فيمي، تاريخ الدولة المغولية في إيراف، دار المعارؼ،  عبد السالـ عبد -1

 .18، 17ـ، 1992ولممزيد أنظر: ثروت عكاشة، إعصار مف الشرؽ "جنكيز خاف"، دار الشروؽ،  -
: 25ـ، ص 1982فؤاد عبد المعطي الصياد، المغوؿ في التاريخ، الجزء األوؿ، دار النيضة العربية، بيروت،  -

27. 
حمالت الغزو المغولي لمشرؽ كما عاشيا العالمة ابف أبي الحديد المدائني عف التتار وأصميـ ونشأتيـ أنظر:  -
 .19ـ، ص1995ـ(، ترجمة وتعميؽ: مختار جبمي، ، باريس، 1258-1192ىػ/  589-656)
 .17: 5ـ، ص 1995راجع: محمد فتحي الشاعر، مصر قاىرة المغوؿ في عيف جالوت، دار المعارؼ،  -
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 منظورال .71
 ىو اسموب متبع في تنفيذ الزخارؼ بمختمؼ أنواعيا إعتمادًا عمى األبعاد واألحجاـ.

 النارجيمو/ الحقو .72
مف أدوات التدخيف التي عرفت في اليند وال شؾ أف ظيورىا كاف مرتبطًا بدخوؿ الطباؽ 

 ـ(.16ىػ/ 12أوالتبغ إلى ىذه البالد، وكاف ذلؾ في مستيؿ القرف )
"، وانتشرت أشكااًل ليا في تصاوير Huqqaالنارجيمو في اليند إسـ "ويطمؽ عمى 

، وقد تشابيت الزخارؼ النباتية 1المخطوطات المغولية اليندية وتصاوير المدارس المحمية
 المنفذة عمى النارجيمو مع الزخارؼ النباتية المنفذة عمى السجاد المغولي اليندي. 

 النسجيات .73

المواد والتقنيات التي تدخؿ في الصناعات النسجية إبتداء مصطمح يشمؿ جميع الخامات و 
مف األلياؼ حتى القماش المجيز الداخمي والخارجي وكذلؾ السجاد والكميـ وأغطية الجدراف 

 .2واألقمشة المنقوشة

 النطاق .74
ما تشده المرأة عمى وسطيا، وكاف ينسج مف الحرير أو القطف، وتستخدمو النساء لتشد بو 

 .3وصمتنا تصاوير لو في التصوير اإلسالمي المبكر والمتأخروسطيا، وقد 
 Shedالنفس   .75

ىو االنفراج الذي يحدث بفصؿ الخيوط الفردية عف الخيوط الزوجية مف خيوط السدى، 
عندما يضغط عمى  فيمكننا القوؿ أنو المسافة الحادثة بيف كؿ مجموعتيف مف خيوط السدا

 إحدى الدواستيف إلى أسفؿ واألخرى إلى أعمى.
 نير الجانجا  .76

ىو النير المقدس في اليند وينبع مف المنطقة الغربية مف جباؿ الييمااليا، ويمتد شرقًا 
 . 4كيمو متر حتى مصبو في خميج البنغاؿ 2522ألكثر مف 

                                                           
 .372ربيع حامد خميفة، مدارس ،تحؼ معدنية ىندية مف حيدر اباد،ص  -1
مناؿ عبد العاؿ سيد دسوقي، النسيج الحريري الوبري المعقود بقرية ساقية أبو شعرة كمدخؿ لعمؿ مكمالت  -2

 .16ص مبتكرة لمزي في مجاؿ األسر المنتجة،
 .34، 33صلمسمـ،محمود إبراىيـ حسيف، المرأة في إنتاج المصور ا -3

، 2، العدد62، اليند ثقافة التنوع وحضارة التعايش مع اآلخر، مجمة ثقافة اليند، المجمد سامي محمود سالـ -4
 .6، ص 2229
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 Heddlesالنير     .77
بوصو( لو عروة صغيرة في الوسط ومنيا تنفذ خيوط السدا،  13خيط مزدوج متعانؽ طولو )

وىذه النيرات تحفظ في أماكنيا باستخداـ عصا النير العموية والسفمية وىما ممسوكتاف 
 بإحكاـ أفقيًا خمؼ المشط.

 Frameworkىيكل عام     .78

 تخطيط يتضمف الخطوط األساسية لموضوع ما.
 Pile shaggyوبرة خشنة   .79

 وبرة مف الكتاف أو شعر الماعز خشنة بطبعيا.
 Pileوبره     .81

شعيرات تالـز بعض أنواع األقمشة )أي الشعيرات التي تعمو سطح قماش القطيفة(، أما 
 بالنسبة لصناعة السجاد فيقصد بيا الخيوط التي تضاؼ أثناء عممية الحبؾ.

( ىي ما يبرز مف خيطيَّ العقدة عمى سطح   Volour-Pileويمكننا القوؿ بأف )الوبرة(  )
 السجادة وبعد قصيا.

 اليوجا .81
كممة سنسكريتية تعني "اتحاد" وتطمؽ عمى الحياة الصوفية التي يراد بيا تخمص اإلنساف مف 

، وكثيرًا ما كاف الصوفية يمارسوف 1أوىاـ العالـ الحسي ليتحد بروح الكوف الكبرى "براىمو"
" أي ناسؾ يوجاني أو متقشؼ أو فقير يمارس Yogi -يـ "يوجي"اليوجا" وكاف يطمؽ عمي
 رياضة اليوجا الروحية.

 

                                                           
 .565ص  رحاب بيومي حافظ، زخارؼ أطر تصاوير المدرسة المغولية اليندية، -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجع المصادر قائمة
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 الكريم القرآن: أولا 
 المصادر: ثانياا 

، دار 3ابف منظور،  جماؿ الديف أبو الفضؿ محمد بف مكّرـ، لساف العرب، المجمػد  .1
  .المعارؼ

أبػػػو الريحػػػاف محمػػػد بػػػف أحمػػػد البيرونػػػم، محويػػػؽ مػػػا لم نػػػد مػػػف موولػػػ   ػػػم العوػػػؿ أو  .2
 ـ.3983 ،2هػ(، عالـ الكمب، ط444مرذول  )

أحمػػد بػػف يوسػػؼ الورمػػانم، أوبػػار الػػدوؿ و اػػار ا،وؿ  ػػم المػػاري ، المجمػػد الاالػػث،  .3
 ـ.3992، 3عالـ الكمب، ط 

، دار احيػػػا  7البروسػػػوإ، اسػػػماعيؿ حوػػػم، مفسػػػير روح البيػػػاف، المجمػػػد العا ػػػر، ط  .4
 ـ.3985المراث العربم، بيروت 

، مكمبػ  الن ضػ  الميػري ، 3 البالذرإ، أحمد بف يحيػ  بػف جػابر،  مػوح البمػداف، جػػ .5
 د.ت. الواهرة،

الورطبػػم، بأبػػم عبػػد   محمػػد بػػف أحمػػد ا،نيػػارإ، الجػػامل ،حكػػاـ الوػػر ف الكػػريـ،  .6
 دار الرياف لممراث، الجز  العا ر.

يوسػػؼ ال ػػارونم، أوبػػار اليػػيف وال نػػد بلسػػميماف المػػاجر وأبػػم زيػػد حسػػف السػػيرا مب  .4
 .د.ص ،، د.ت3ي ، طـ(، الدار الميري  المبنان9هػ/ 3)ؽ

 

 والمعربة ثالثا: المراجع العربية

الػػديف عبػػد الحمػػيـ، ب ادر ػػار ظفػػر  وػػر سػػالطيف الم ػػوؿ  ػػم ال نػػد،  ابمسػػاـ يػػالح .1
 .ـ3984دراس  أدبي  وسياسي ، رسال  ماجسمير، جامع  الواهرة، 

أبػػو الحمػػد محمػػود  رلمػػم، الميػػوير اهسػػالمم ن ػػممم وموأػػؼ اهسػػالـ منػػم وأيػػولم  .2
 .ـ3993، 3ارسم، الدار الميري  المبناني ، طومد

، الفنػػوف الزور يػػ  اهسػػالمي   ػػم عيػػر اليػػفوييف بػػ يراف، مكمبػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .3
 .ـ3994، 3مدبولم، ط
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 –معػػارؼ ، دار ال2أبػػو يػػالل ا،لفػػم، الفػػف اهسػػالمم أيػػولم  مسػػفمم مدارسػػم، ط  .4
 .لبناف

 .ـ3965، موجز  م ماري  الفف العاـ، دار الومـ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .5

عامػػ  لمكمػػاب، ، المػػوجز  ػػم مػػاري  الفػػف العػػاـ، ال ي ػػ  الميػػري  ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .6
 .ـ3973

أاػػػر مدرسػػػ  الميػػػوير اليػػػفوإ الاانيػػػ  وموػػػدمم ا عمػػػ  الميػػػوير الم ػػػولم ال نػػػدإ  .4
 .ـ2449، مطبع  الجامع ، 34والدكنم، مجم  كمي  اآلاار، العدد 

 ،د.ت،د.ـ.أحمد الب بي م، ال ند والؿ العيور .4

 ندسػػمافب أحمػػد السػػادامم، ظ يػػر الػػديف محمػػد بػػابر بملسػػس الدولػػ  الم وليػػ   ػػم ال .9
 .ـ3954موطوط رسال  دكموراة، جامع  الواهرة، لير من ورة، 

الدولػػػ   م  ػػػبم الوػػػارة ال نديػػػ  وحضػػػارام ـ،، مػػػاري  المسػػػمميف  ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .11
 ـ.3959الم ولي ، 

مدرسػػ  الم وليػػ  ال نديػػ ، رسػػال  أحمػػد السػػيد محمػػد ال ػػوكم، ميػػاوير المػػرأة  ػػم ال .11
 .ـ2445لير من ورة،  ،جامع  عيف  مس ماجسمير،

 -  895) ، مدرسػػػ  الػػػدكف  ػػػ  الميػػػوير اهسػػػالمم  ػػػم الفمػػػرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .12
 ،عػػػيف  ػػػمسجامعػػػ   رسػػػال  دكمػػػوراة،  ،المجمػػػد الاػػػان ـ(،3687-3494هػػػػ/3498
 .ـ2449

أحمد ميمور، الميػوير عنػد العػرب، ال ي ػ  الميػري  العامػ  لمكمػاب، مكمبػ  ا،سػرة،  .13
 .ـ2446

 را بال نػد  ػم عيػر أبػاطرةگأحمد رجب محمد رجب، العمارة اهسػالمي   ػم مدينػ  أ .14
 .ـ3996الم وؿ، رسال  دكمورار، لير من ورة، جامع  الواهرة، المجمد ا،وؿ، 

، مػػػػاري  وعمػػػػارة المسػػػػاجد ا،اريػػػػ   ػػػػم ال نػػػػد، الػػػػدار الميػػػػري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .15
 .ـ3997، 3المبناني ، ط

بال نػػد، بحػػث ، من ػػ ت السػػمطاف  ػػيرواف ا،  ػػانم بمدينػػ  دل ػػم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .16
 .ـ3998 م ندوة اآلاار اهسالمي   م  رؽ العالـ اهسالمم، 
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 ػػػ  ال نػػػد، الػػػدار الميػػػري   ، مػػػاري  المػػػزارات وا،ضػػػرح  ا،اريػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .14
 .2443، 3ط ،مبناني ال
 ػػم ال نػػد مػػف الفػػمل العربػػم الػػ  اهسػػمعمار أحمػػد عبػػد الوػػادر ال ػػاذلم، المسػػمموف  .14

ال ػروإ،  البريطانم: المرجم  الكامم  لكماب طبوات أكبرإب لنظاـ الديف أحمػد بو ػم
 .ـ3995ال ي   الميري  العام  لمكماب، الجز  الاانم، 

أحمد أاسـ جمع ، الممايرات المعماري  بيف مير والعراؽ والؿ العيػور اهسػالمي   .19
انم، موػػاؿ بمجمػػ   داب الرا ػػديف، كميػػ  اآلداب، جامعػػ  المويػػؿ، حمػػ  الع ػػد العامػػ

 .د.ت ،34العدد 
أحمػػد محمػػد مو يػػؽ الزيػػات، ا،زيػػا  اهيرانيػػ   ػػم مدرسػػ  الميػػوير اليػػفوي  وعمػػ   .21

المحػػؼ المطبيويػػ  دراسػػ  أاريػػ   نيػػ ، رسػػال  ماجسػػمير، ليػػر من ػػورة، جامعػػ  الوػػاهرة، 
 .ـ3984

فػػف اهسػػالمم، معجػػـ م ػػروح وميػػور، موػػديـ أحمػػد محمػػد عيسػػم، ميػػطمحات ال .21
 ـ.3994أكمؿ الديف احساف أولمم، اسمانبوؿ 

 ،احمػػػد محمػػػد نػػػادإ، محاضػػػرات  ػػػم الم ػػػ  الفارسػػػي ، كميػػػ  اآلاػػػار، ليػػػر من ػػػورة .22
 ـ.2447

 د.ت. ،أرنست كونؿ، الفنوف اهسالمي ، مرجم  أحمد موس ، دار يادر، بيروت .23
دار المرجمػػ  لبمبراطػػور  : نػػد، موػػاؿ بعنػػواف، مجمػػ  اوا ػػ  النػػدو .أط ػػر عبػػاس ال .24
 .ـ2444، 55، مجمد 3كبر، مرجم : من اج أحمد، العددا
أمػػؿ عبػػد السػػالـ الوطػػرإ، البحػػر  ػػم الميػػوير الم ػػولم ال نػػدإ، رسػػال  ماجسػػمير،  .25

 ـ.2449لير من ورة ، جامع  الواهرة،

ابريػػػؿ  ،249أمنيػػػ  أحمػػػد أهوجػػػا، وػػػط اليػػػد  ػػػم الفػػػف، مجمػػػ  يػػػوت ال ػػػرؽ، عػػػدد  .26
 .ـ3987

أميف عبد   ر يدإ عبد  ، المنػاظر الطبيعيػ   ػم الميػوير اهيرانػم حمػ  ن ايػ   .24
العيػر اليػػفوإ دراسػػ  ااريػػ   نيػػ  موارنػ ، رسػػال  ماجسػػمير، جامعػػ  الوػػاهرة، المجمػػد 

 .ـ2445ا،وؿ، 
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أنػػا مػػار   ػػميؿ، موػػاؿ بعنػػواف )ا،دب العربػػم  ػػم  ػػبم الوػػارة ال نديػػ (، مجمػػ   كػػر  .24
 ـ.3972، 39و ف، العاـ العا ر، العدد 

أوأطػػػػاإ أيػػػػالناباإ،  نػػػػوف المػػػػرؾ وعمػػػػا رهـ، مرجمػػػػ : أحمػػػػد عيسػػػػ ، اسػػػػمانبوؿ،  .29
 .3ـ، ط3987

أولكػػػر أرلػػػيف يػػػوإ، مطػػػور  ػػػف المعػػػادف اهسػػػالمم، مرجمػػػ : اليفيػػػا م أحمػػػد  .31
 .ـ2445الوطورإ، المكمب اهعالمم الاوا م، 

المجمػس ال نػدإ لمعالأػات الاوا يػ ، نيػودل م،  اي اب ال ريؼ، ال ند أسرار ومفاميل، .31
 ـ.2442، 3ط 

،  برايػػػػر 442برانػػػػاؼ كػػػػوفر، اليػػػػو ي   ػػػػم ال نػػػػد، مجمػػػػ  يػػػػوت ال ػػػػرؽ، العػػػػدد  .32
 .ـ3998

 ـ.3992اروت عكا  ، اعيار مف ال رؽ بجنكيز وافب، دار ال روؽ،  .33
الفارسػػػم والمركػػػم، الملسسػػػ  العربيػػػ  لمدراسػػػات والن ػػػر، ، الميػػػوير  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .34
 .ـ3983 ،3ط
، ال ي ػػػ  الميػػػري  33، الميػػػوير الم ػػػولم اهسػػػالمم  ػػػم ال نػػػد، ج  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .35

 ـ.3995العام  لمكماب، 

 ، د.ت.الفف ال ندإ  نوف ال رؽ ا،أي ، ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .36
 ، د.ت.، موسوع  الميوير اهسالمم، مكمب  لبناف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .34
 .د.ت ،، الويـ الجمالي   م العمارة اهسالمي ، دار المعارؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .34
مينيؼ لمعنايػر الحيوانيػ  عمػ  النسػي   ػ  ميػر  ريا محمود عبد رب الرسوؿ ،ا .39

 منذ الفمل اهسالم  وحم  ن ايػ  العيػر الفػاطم  وأاػرر عمػ  المربيػ  الفنيػ ، حمػواف،
 .ـ3978 ،لير من ورة ، الجز  ا،وؿ موراة،رسال  دك

ايػػػر الحيوانيػػػ  موايػػػؽ ومويػػػيؼ عمػػػ  النسػػػي  اهسػػػالمم  ػػػم ، العن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .41
مير منذ الفمل اهسالمم حم  ن اي  العير الفاطمم، موديـ ومراجع : عبد السالـ 

 .ـ3998ال ريؼ، ال ي   الميري  العام  لمكماب، 
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 .ـ3998حسنم نويير، اآلاار اهسالمي ، مكمب  زهرا  ال رؽ،  .41
 .ـ3998 د.ـ، اريا نير، ماري  أزيا  ال عوب، .42
، 399الاوا ػػػ  اهسػػػالمي   ػػػم ال نػػػد، ممحػػػؽ وػػػاص بمجمػػػ  يػػػوت ال ػػػرؽ، العػػػػدد  .43

 .ـ3997
جراهػػاـ بيمػػم، ا،دب اهسػػالمم  ػػم  ػػبم الوػػارة ال نديػػ  الباكسػػماني ، مرجمػػ : حسػػيف  .44

 ـ.3،2443مجيب الميرإ، الدار الاوا ي  لمن ر، الواهرة،ط
 م رحم  ابف بطوط  بدراس  حضػاري ب،  جالؿ السعيد الحفناوإ، مواؿ بعنواف بال ند .45

جامعػػ   يػػمي ، المجمػػس ال نػػدإ لمعالأػػات  –مجمػػ  اوا ػػ  ال نػػد، مجمػػ  عمميػػ  اوا يػػ  
 ـ.2445، 3، العدد، 56الاوا ي ، نيودل م مجم  

 .ـ، د.ـ2447،جماؿ محمود مرسم ، مذوؽ معالـ ماري  الفف .46
يػز وػاف لمعػالـ اهسػػالمم حػا ظ أحمػد حمػدإ، الدولػ  الووارزميػ  والم ػوؿ)لزو جنك .44

 .ـ3949والاوا ي (، دار الفكر العربم،  وافأميادي و اارر السياسي  والديني  
حساـ عويس عبد الفماح طنطػاوإ، المػمايرات المعماريػ  والفنيػ  الممبادلػ  بػيف ميػر  .44

يراف  م الفمرة مف أوا ؿ الوػرف ) ـ( رسػال  36هػػ/ 34ـ( حمػ  أوا ػؿ الوػرف )33هػػ/7وا 
 .ـ2434، لير من ورة، الواهرة، دكمورار

حسػػف البا ػػا ، دراسػػات  ػػم  ػػف الن ضػػ  ومػػمارر بػػالفنوف اهسػػالمي  ، مطبعػػ  جامعػػ   .49
 .3994الواهرة  ، 

موػػػاؿ  المجمػػػد الاػػػان ، ،والفنػػػوف اهسػػػالمي  موسػػػوع  العمػػػارة واّفاػػػار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، .51
 .ـ3983لسجادب، أوراؽ  رأي  ،بعنواف بيناع  ا

 ـ.3994، اآلاار اهسالمي ، دار الن ض  العربي ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .51

 .ـ3992، ، الميوير اهسالمم  م العيور الوسط ، دار الن ض  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .52

، الفنػػوف  ػػم عيػػور مػػا أبػػؿ المػػاري ، مكمبػػ  الػػدار العربيػػ  لمكمػػاب،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .53
 .ـ2446، 2ط
 .ـ3983،، مدوؿ الم اآلاار اهسالمي ، دار الن ض  العربي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .54
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ليػػػػناع عمػػػػ   اػػػػار ميػػػػر اهسػػػػالمي ، محاضػػػػرة حسػػػػف عبػػػػد الوهػػػػاب، موأيعػػػػات ا .55
 .ـ3954ابريؿ  39بالمجمل العممم، 

حسف محمد نور عبد النور، السجاد الممموكم، دراس   اري   ني   م ضو  مجموع   .56
سػجادة، رسػال  دكمػورار، جامعػ   359ممحؼ الفف واليناع  بفينا والمػم يبمػع عػددها 

 .ـ3993 ،الواهرة، لير من ورر، المجمد ا،وؿ
حسػػنا  عبػػد السػػالـ العػػوادلم، المنػػاظر الحيوانيػػ   ػػم العيػػر السػػمجوأم ودففم ػػا  .54

 .ـ2448الرمزي ، رسال  ماجسمير ،لير من ورة، الواهرة، 
حسػػنم عبػػد ال ػػا م محمػػد حسػػف، ميػػاوير المػػرأة  ػػم ايػػراف  ػػم العيػػريف الميمػػورإ  .54

جسػػػمير،لير واليػػػفوإ مػػػف وػػػالؿ الموطوطػػػات والفنػػػوف المطبيويػػػ  دراسػػػ  رسػػػال  ما
 .ـ2446من ورة، 

حسيف ميطف  حسيف رمضاف ، مواؿ بعنواف بسيمرغ العنوا   م الفف اهسالممب،  .59
 ـ.3995مطبع  جامع  الواهرة والكماب الجامع ، مجم  كمي  اآلاار، العدد السادس،

 د.ت.حسيف ملنس، أطمس ماري  اهسالـ، الزهرا  لبعالـ العربم، .61
-589ؽ كما عا  ا العالم  ابف أبم الحديد المدا نم )حمالت ال زو الم ولم لم ر  .61

 ـ.3995ـ(، مرجم  ومعميؽ: مومار جبمم، ، باريس، 3258-3394هػ/  656
وور ػػػيد أ ػػػرؼ اأبػػػاؿ، المدرسػػػ  ال نديػػػ   ػػػم الفػػػف اهسػػػالمم، مجمػػػ  اوا ػػػ  ال نػػػد،  .62

 .ـ2447، 4، العدد 58المجمد 
يػػػالحم ا،يػػػبحم، مطبعػػػ   دا يػػػد مػػػالبوت رايػػػس، الفػػػف اهسػػػالمم، مرجمػػػ  منيػػػر .63

جامعػػػػػػ  دم ػػػػػػؽ، المجمػػػػػػس ا،عمػػػػػػ  لرعايػػػػػػ  الفنػػػػػػوف واآلداب والعمػػػػػػـو اهجمماعيػػػػػػ ، 
 .ـ3977

داليا أحمد  لاد ال رأاوإ، الزوارؼ اهسالمي  واهسمفادة من ػا  ػم مطبيوػات زور يػ   .64
معايػػػرة، رسػػػال  ماجسػػػمير، ليػػػر من ػػػورة، كميػػػ  الفنػػػوف المطبيويػػػ ، جامعػػػ  حمػػػواف، 

 ـ.2444
 ـ(34-هػػػ 8)اليػا سػيد مو يػػؽ، السػجاد اهسػالمم  ػػم الميػوير اهيرانػم مػػف الوػرف د .65

 ليػر من ػورة، ، دراسػ  أاريػ   نيػ ، رسػال  ماجسػمير،(ـ37-هػ33 رف)والوحم  ن اي  
 .ـ2449 الواهرة،
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دراسػػات  ػػم الحضػػارة اهسػػالمي ، موػػاؿ بعنػػواف بالسػػجاد الم ػػولم ال نػػدإب، المجمػػد  .66
 .ـ3985  العام  لمكماب، ا،وؿ، ال ي   الميري

دعػػػا  طػػػم حسػػػف محمػػػد عمػػػم، أدوات الومػػػاؿ المعدنيػػػ  اهيرانيػػػ  والمركيػػػ  المحفوظػػػ   .64
بمجموعػػػػ  ممحػػػػػؼ أيػػػػػر عابػػػػديف بالوػػػػػاهرة دراسػػػػػ  موارنػػػػ  ،دوات الومػػػػػاؿ ا،وربيػػػػػ  
 ،المعايػػرة، موطػػػوط رسػػال  ماجسػػػمير ليػػر من ػػػورة، جامعػػ  الوػػػاهرة، المجمػػػد ا،وؿ

 .ـ2444
 .د.تكماب، 344، عمؿ السجاد، مرجم  محمود النبوإ ال اؿ، هي   وروام دري د .64

دونالػػػد ولبػػػر، ايػػػراف ماضػػػي ا وحاضػػػرها، مرجمػػػ : عبػػػد المػػػنعـ محمػػػد حسػػػنيف، دار  .69
 .ـ3985، 2الكماب الميرإ، ط

ميػػاوير المميػػو يف والزهػػاد والنسػػاؾ والػػدراويش  ػػ   رامػػ  محسػػف يػػونس المراكبػػ ، .41
 رسػػال  ماجسػػمير، ،وحمػػ  ن ايػػ  العيػػر اليػػفو  بدايػػ  العيػػر الم ػػول  ايػػراف منػػذ

 .ـ2434حمواف ، ،من ورة لير
رانيػػػػػػا عمػػػػػػر هنداو ،الموضػػػػػػوعات الميػػػػػػويري  ذات العنايػػػػػػر الحيوانيػػػػػػ ، رسػػػػػػال   .41

 ـ.2449ماجسمير، لير من ورة،الواهرة،
راويػػ  عبػػد المػػنعـ محمػػد، أدوات الزينػػ  المركيػػ   ػػم ضػػو  مجمػػوعمم ممحػػؼ المنيػػؿ  .42

الممكيػػػ  باهسػػػكندري  دراسػػػ   نيػػػ  أاريػػػ ، رسػػػال  دكمػػػوراة، ليػػػر  وممحػػػؼ المجػػػوهرات
 .ـ2444من ورة، جامع  الواهرة، 

رايػػػس، دا يػػػدمالبوس، الفػػػف اهسػػػالمم، مرجمػػػ  منيػػػر يػػػالحم ا،يػػػبحم، مطبعػػػ   .43
 .ـ3977جامع  دم ؽ، 

 ػػػف اليػػػور ال ويػػػي   ػػػ  مدرسػػػ  الميػػػوير العامان ،مكمبػػػ   ربيػػػل حامػػػد وميفػػػ  ، .44
 ـ.2446، 2زهرا  ال رؽ،ط

ربيػػل حامػػد وميفػػ  ،محػػؼ معدنيػػ  مػػف حيػػدر ّابػػاد الػػدكف بطػػراز البيػػدر ب، بحػػث  ػػم  .45
 .ـ3998ندوة اآلاار اهسالمي   م  رؽ العالـ اهسالمم، 

، العنايػػػػر المعماريػػػػ  ودورهػػػػا  ػػػػم مجػػػػاؿ زور ػػػػ  الفنػػػػوف المطبيويػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .46
 .ـ3995ي ، مجم  كمي  اآلاار، العدد السادس، العامان
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 ، الفنػػػػػوف اهسػػػػػالمي   ػػػػػم العيػػػػػر العامػػػػػانم، مكمبػػػػػ  زهػػػػػرا  ال ػػػػػرؽ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .44
 ـ.2447، 4ط

ور وأاػرر عمػ  الميػوير اهسػالمم، ،  ف الميوير عند ا،مراؾ ا،وي ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .44
 .ـ3996، الواهرة، 3ط
 .ـ2447، 3، مدارس الميوير اهسالمم  م ايراف ومركيا وال ند، ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .49
ـ(  ػػم 36هػػػ/ 34رجػب سػػيد أحمػػد الم ػر، ميػػاوير الموطوطػػات العامانيػ   ػػم) ؽ  .41

 ـ.2443رسال  دكموراة، لير من ورة، الميري  بالواهرة، ضو  مجموع  دار الكمب
ـ( 36هػػ/ 34، مػدارس الميػوير اهسػالمم  ػم ايػراف وال نػد منػذ )ؽ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .41

ـ(  ػػػم ضػػػو  مجموعػػػ  ممحػػػؼ كميػػػ  اآلاػػػار جامعػػػ  38هػػػػ/ 32وحمػػػ  منميػػػؼ )ؽ
 .ـ3999اهرة، لير من ورة، المجمد ا،وؿ، الواهرة، رسال  ماجسمير، الو

رحاب بيوم  عبد الحا ظ بيوم ، زوارؼ أطر ميػاوير المدرسػ  الم وليػ  ال نديػ ،  .42
 .ـ2449رسال  ماجسمير، لير من ورة، جامع  الواهرة، 

رهػػاـ سػػعيد السػػيد اسػػماعيؿ بكػػر، ال الػػ   ػػم الميػػوير اهسػػالمم دراسػػ  أاريػػ   نيػػ   .43
اجسػػػػمير، ليػػػر من ػػػػورة، جامعػػػ  الوػػػػاهرة، المجمػػػػد ا،وؿ، موارنػػػ ، موطػػػػوط رسػػػال  م

 .ـ2449
زامبػػػاور، معجػػػـ ا،نسػػػاب وا،سػػػرات الحاكمػػػ   ػػػم المػػػاري  اهسػػػالمم، أورجػػػم زكػػػم  .44

 ـ.3984محمد حسف، حسف أحمد محمود، دار الرا د العربم، بيروت. لبناف، 
مويػػػود محمػػػد زبيػػد أحمػػػد، اآلداب العربيػػػ   ػػم  ػػػبم الوػػػارة ال نديػػػ ، مرجمػػ : عبػػػد ال .45

 .،د.ت، ن ض  مير2 موامم، ط 
مطبعػػػػ  دار الكمػػػػب   ػػػػ  العيػػػػر اهسػػػػالم ، حسػػػػف ،الفنػػػػوف اهيرانيػػػػ  محمػػػػد زكػػػػ  .46

 ـ.3944الميري ،
بحػػػػث  رسػػػػـو الحيػػػػواف والنبػػػػات  ػػػػ  الميػػػػوير ال نػػػػد  اهسػػػػالمم، ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .44

 د.ت.مسموؿ، 
 دار الرا ػػػػد العربػػػػ ، والميػػػػاوير اهسػػػػالمي ، مػػػػس الفنػػػػوف الزور يػػػػ زكػػػػم حسػػػػف، أط .44

 ـ.3955بيروت،
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، مطبعػػػػ  لجنػػػػ  المػػػػمليؼ 3، الميػػػػوير  ػػػػم اهسػػػػالـ عنػػػػد الفػػػػرس، ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .49
 .ـ3936والمرجم  والن ر، 

 .ـ3943، الييف و نوف اهسالـ، الواهرة، مطبع  المسموبؿ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .91
 د.ت.،  م الفنوف اهسالمي ، مطبوعات امحاد أسامذة الرسـ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .91
 .ـ3998، يناير 442سارمياراح، الفيؿ اآلسيوإ، مجم  يوت ال رؽ، العدد  .92
، ال نػػد اوا ػػ  المنػػوع وحضػػارة المعػػايش مػػل اآلوػػر، مجمػػ  اوا ػػ  الـسػػامم محمػػود سػػ .93

 .2449، 2، العدد64ال ند، المجمد 
سحر السيد عبد العزيز سالـ، مواؿ بعنواف: عرب الومي  وطريؽ مجارة الموابػؿ  ػم  .94

المحػػيط ال نػػدإ  ػػم العيػػر اهسػػالمم، مجمػػ  كميػػ  اآلاػػار، العػػدد الرابػػل، مطبعػػ  
 ـ.3994ماب الجامعم، جامع  الواهرة والك

الج ػػاز المركػػزإ لمكمػػب الجامعيػػ  والمدرسػػي ، ال ي ػػ   سػػعاد مػػاهر ، الفػػف الوبطػػم، .95
 .ـ3977الميري  العام  لمكماب، 

، الحيػػػػير  ػػػػم الفػػػػف اهسػػػػالمم، مطبعػػػػ  جامعػػػػ  الوػػػػاهرة والكمػػػػاب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .96
 ـ.3992الجامعم، 

م،الج ػػػػػػاز المركػػػػػػزإ لمكمػػػػػػب الجامعيػػػػػػ ، الوػػػػػػاهرة، ، الوػػػػػػزؼ المرك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .94
 .ـ3977

 ـ.2445، الفنوف اهسالمي  ، مكمب  اهسرة،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .94

لمدرسػػػي  ، النسػػػي  اهسػػػالمم، الج ػػػاز المركػػػزإ لمكمػػػب الجامعيػػػ  وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .99
 .ـ3977والرسا ؿ العممي ، 

، م ػػ د اهمػػاـ عمػػم  ػػم النجػػؼ ومػػا بػػم مػػف ال ػػدايا والمحػػؼ، دار  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .111
 .د.ت ،المعارؼ بمير

سػػػػعد زلمػػػػوؿ عبػػػػد الحميػػػػد، العمػػػػارة والفنػػػػوف  ػػػػم دولػػػػ  اهسػػػػالـ، من ػػػػمة المعػػػػارؼ  .111
 .د.ت ،باهسكندري 

اري   م الميوير دراس  أاري   ني ، رسال  چمي  حسف محمد ابراهيـ، المدرس  الواس .112
 .ـ3977لير من ورة، جامع  الواهرة،  ماجسمير،
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سػػ اـ عبػػد   جػػاد، المحػػؼ المعدنيػػ  اليػػفوي   ػػم ضػػو  المحػػؼ المطبيويػػ  ويػػور  .113
 .ـ2449، الموطوطات، رسال  ماجسمير، لير من ورة، جامع  الواهرة

 .ـ3992، يناير 343مات راجسماف، مجم  يوت ال رؽ، العدد سورندرا، منمن .114
سوسف سميماف يحيػ ، موػاؿ بعنػواف: مػاج محػؿ درة العمػارة اهسػالمي  بػبالد ال نػد،  .115

 ـ.2443مجم  كمي  اآلاار، العدد الماسل، 
، دار ال ػػػػػرؽ 33سػػػػػيد أطػػػػػب،  مفسػػػػػير  ػػػػػم ظػػػػػالؿ الوػػػػػر ف، المجمػػػػػد السػػػػػادس، ط .116

 ـ.2444

ونس، مياوير المعارؾ الحربي   م الموطوطات اهيراني  مف السيد محمود محمد ي .114
العير الم ولم حم  ن اي  العير اليفوإ )دراس  أاري   ني (، رسػال  ماجسػمير، 

 .ـ2448لير من ورة، جامع  الواهرة، 
سػػيدر اسػػماعيؿ كا ػػؼ، بحػػث بعنػػواف )عالأػػ  اليػػيف بػػديار اهسػػالـ(، مجمػػ  كميػػ   .114

 .ـ3975اآلاار، العدد ا،وؿ، 
 د.ت. عباف طرطور، الدول  الجال ري ، دار ال داي ، .119
 .ـ3994، 3 عيب عبد الفماح،  يوؿ مف ممساة ك مير، مكمب  الممؾ   د، ط .111
يػػػفواف ومػػػؼ المػػػؿ، مبػػػادي الفػػػف اهسػػػالمم، أعمػػػاؿ النػػػدوة العالميػػػ  المنعوػػػدة  ػػػم  .111

، 3ـ، اعػػػػداد أحمػػػد محمػػػد عيسػػػػ ، دار الفكػػػر دم ػػػػؽ، ط3983اسػػػمانبوؿ، ابريػػػؿ 
 .ـ3989

يالح أحمد الب نسم، الموروث الفنم  م  ػف الميػوير اهسػالمم  ػم ايػراف، نػدوة  .112
 .ـ3998اآلاار اهسالمي   م  رؽ العالـ اهسالمم، 

يالح الديف ال ريؼ، سجاد ال رؽ، من ػورات وزارة الاوا ػ   ػم الجم وريػ  العربيػ   .113
 ـ.3966،السوري ، دم ؽ

جاد يػػػناعات ال ػػػزؿ والنسػػػي  ، بيػػػناع  السػػػ ،م ػػػروع حيػػػر وموػػػيـ اهحمياجػػػات .114
 .  ـ3963يونيو  والكميـب، الجم وري  العربي  الممحدة،

ضػػيا  الحسػػف النػػدو ، موػػاؿ بعنػػواف: اآلاػػار الماريويػػ  بال نػػد، مجمػػ  اوا ػػ  ال نػػد،  .115
 ـ، المجمس ال ندإ لمعالأات الاوا ي ، نيودل م.2442، 3، العدد53المجمد 
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الفػف العربػػم واهسػػالمم ن ػام ا ومطورهػػا، المجمػػل طمعػت ر ػػاد اليػاور، النومػػ   ػػم  .116
 د.ت. العممم العراؽ،

ربػػػا وأارهػػػا عمػػػ  العػػػالـ و عػػػادؿ اسػػػماعيؿ محمػػػد هػػػالؿ، العالأػػػات بػػػيف الم ػػػوؿ وأ .114
 .ـ3997 وافجمماعي ،، عيف لمدراسات والبحوث اهنساني  3اهسالمم، ط

 -3526ال نػػػػػد )عػػػػادؿ حسػػػػػف لنػػػػيـ، الدولػػػػػ  الميموري )الم وليػػػػػ ( اهسػػػػالمي   ػػػػػم  .114
 .ـ2442ـ(، دار الفكر العربم، 3857

عايػػػػػـ محمػػػػػد رزؽ، معجػػػػػـ ميػػػػػطمحات العمػػػػػارة والفنػػػػػوف اهسػػػػػالمي ، الوػػػػػاهرة،  .119
 .ـ2444

عػػػػاطؼ عمػػػػم عبػػػػد الػػػػرحيـ مػػػػرزوؽ، مدرسػػػػ  ك ػػػػمير  ػػػػ  ميػػػػاوير الموطوطػػػػات  .121
ـ(، رسػػػػال  دكمػػػػوراة، ليػػػػر 39-ـ36/ ػهػػػػ33-34اهسػػػالمي   ػػػػ  الفمػػػػرة مػػػػف الوػػػػرف)

 .ـ2434  ا،داب، جامع  سوهاج، من ورة، كمي
هػػػ/ 33-8عا  ػػ  عبػػد العزيػػز الم ػػامم، النسػػي   ػػم العػػالـ اهسػػالمم منػػذ الوػػرف ) .121

 .ـ2443 ،، دار الو ا  لمن ر، اهسكندري 3ـ( دراس  أاري   ني ، ط34-37
مدينػػػ  اسػػػالمي ، الػػػدار العربيػػػ  لمكمػػػاب،  3444عبػػػد الحكػػػيـ العفيفػػػم ، موسػػػوع   .122

 .ـ2444
يد حسيف حممم أنديؿ، الرسـو ا،وربي   م الفنوف اهيراني  والؿ العيػر عبد الحم .123

اليػػػػفوإ دراسػػػػػ  أاريػػػػػ   نيػػػػػ ، رسػػػػػال  ماجسػػػػػمير، ليػػػػػر من ػػػػػورة، جامعػػػػػ  الوػػػػػاهرة، 
 .ـ2448

عبػػد الػػرحمف عبػػد العػػاؿ عمػػار، دراسػػات وبحػػوث  ػػم اآلاػػار والحضػػارة اهسػػالمي ،  .124
، وزارة الاوا ػػ ، المجمػػس 3وكيػػ ب جموػػاؿ بعنػػواف بالزور ػػ  المنسػػوج  با،أم ػػ  الممم

 ـ.2444ا،عمم لآلاار، الواهرة 
عبػػػػد الػػػػرحمف   مػػػػم محمػػػػد، مػػػػف روا ػػػػل السػػػػجاجيد اهيرانيػػػػ ، دراسػػػػات  ػػػػم الفػػػػف  .125

 .ـ3973،لمكماب  الفارسم، دار الممليؼ والن ر، الواهرة، ال ي   العام 
 ،و ػػا  نون ػػا  اارهػػا، موػػاؿ بعنػػواف بالسػػجادب، مػػف كمػػاب الوػػاهرة ماري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .126

 ـ.2444ملسس  ا،هراـ، مكمب  اهسكندري ، اهدا ات

 .3عبد الرحيـ حميدة، ج را ي   سيا، دار الفكر المعاير، بيروت، لبناف، ط .124
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، 3طانجميػزإب، – رنسػم  –عبد الرحيـ لالػب، موسػوع  العمػارة اهسػالمي  بعربػم  .124
 .ـ3988بيروت، 

لم وليػػ   ػػم ايػػراف، دار المعػػارؼ، عبػػد السػػالـ عبػػد العزيػػز   مػػم، مػػاري  الدولػػ  ا .129
 ـ.3983

عبػػػػػد العزيػػػػػز حميػػػػػد، يػػػػػالح العبيػػػػػدإ، أحمػػػػػد أاسػػػػػـ، الفنػػػػػوف الزور يػػػػػ  العربيػػػػػ   .131
 .ـ3982اهسالمي ، ب داد، 

عبػػػد العزيػػػز يػػػالل المحمػػػود ال ػػػا عم، عػػػودة اليػػػفوييف، مكمبػػػ  اهمػػػاـ البوػػػارإ،  .131
 ـ.2447الواهرة، 

وف اهسػػالمي ، مكمبػػ  الن ضػػ  الميػػري ، عبػػد   عطيػػ  عبػػد الحػػا ظ، اآلاػػار والفنػػ .132
 ـ.2،2447الواهرة، ط

، 2عبد المنعـ النمر، ماري  اهسالـ  م ال نػد، ال ي ػ  الميػري  العامػ  لمكمػاب، ط  .133
 .ـ3994

، كفػاح المسػمميف  ػم محريػػر ال نػد، ال ي ػ  الميػري  العامػ  لمكمػػاب،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .134
 .ـ3994

بػػػالمطبيؽ عمػػػ   جوميػػػ   ػػػم العيػػػر اهسػػػالممعبػػػد النايػػػر ياسػػػيف، ا،سػػػمح  ال  .135
،ايػػػدار 2،جػػػػ24العػػػدد  مجمػػػ  كميػػػ  اآلداب، ،زوػػػارؼ الفنػػػوف المطبيويػػػ  والعمػػػا ر

 ـ.2443واص،
عبد رب الحسيف عبد ا،مير محمد ال مرإ، المحؼ المعدني  الم ولي  دراسػ  أاريػ   .136

 .ـ3975 ني ، رسال  ماجسمير، جامع  الواهرة، 
ؼ الفوم، أسباب ونما   انم ار اهسالـ  م ال ند، بحث  م عياـ الديف عبد الرل  .134

 .ـ3998 ندوة  رؽ العالـ اهسالمم، الواهرة،
، بػػالد ال نػػد  ػػم العيػػر اهسػػالمم منػػذ  جػػر اهسػػالـ حمػػ  ال ػػزو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .134

 ـ.3984الميمورإ، عالـ الكمب، 

سالمم منػذ  جػر اهسػالـ وحمػ  الموسػيـ، ، بالد ال ند  م العير اه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .139
 ـ.2،2442دار الفكر العربم، ط
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 .،د.تعفيؼ الب نسم، الفف اهسالمم، المساجد اهسالمي   م ال ند .141
عال  الديف محمود محمود ،الوطل الفني  المطبيوي  لممرأة    مير وبالد ال اـ     .141

 ليػػػر من ػػػورة، ،ميرالعيػػػر المممػػػوك  ،دراسػػػ  أاريػػػ   نيػػػ  ،موطػػػوط رسػػػال  ماجسػػػ
 .ـ2433الواهرة،

عمػػػ  محمػػػد محمػػػد اليػػػالبم، الم ػػػوؿ )الممػػػار( بػػػيف اهنم ػػػار واهنكسػػػار، مكمبػػػ   .142
 ـ.2449، 3ا،ندلس الجديدة، ط

عمػػػم أحمػػػد الطػػػايش، الفنػػػوف الزور يػػػ  اهسػػػالمي  المبكػػػرة  ػػػم العيػػػريف ا،مػػػوإ  .143
 ـ.2444، 3والعباسم، زهرا  ال رؽ، ط

سوجات  م مير العاماني  دراس  أاري   ني ، رسال  ماجسمير، ، المن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .144
 .ـ3985لير من ورة، جامع  الواهرة، المجمد ا،وؿ، 

-3964عمػػػػػم يػػػػػالل محمػػػػػد عضػػػػػيب ، العالأػػػػػات السياسػػػػػي  ا،مريكيػػػػػ  ال نديػػػػػ   .145
 .ـ2448، 3ـ، الدار الاوا ي  لمن ر، الواهرة، ط3984

 د.ت. سالمي ، مكمب  ابف سينا ،عنايات الم د ، روا ل الفف    الزور   اه .146
عػػوض را ػػد عػػوض الجويسػػرإ ، ال زنويػػوف ودورهػػـ  ػػم المطػػور الحضػػارإ بالن ػػد  .144

ـب موطػػػػوط رسػػػػال  دكمػػػػوراة، ليػػػػر 3368 – 999هػػػػػ/  582 – 389 ػػػػم الفمػػػػرة ب
 .ـ2444من ورة، جامع  الواهرة، 

، 3لعػػػدد، ا57 اطمػػػ  الزهػػػرا ،  ػػػف الميػػػوير ال نػػػدإ، مجمػػػ  اوا ػػػ  ال نػػػد، المجمػػػد  .144
 .ـ2446

 ايزة محمود عبد الوػالؽ الوكيػؿ، دراسػ  لمجموعػ  مػف الميػاوير اهيرانيػ  وال نديػ   .149
 .ـ3998،بممحؼ أير المنيؿ، الواهرة 

 ريػػد ال ػػا عم، موػػاؿ بعنػػواف ا،و ػػاب المزور ػػ   ػػم الطػػراز ا،مػػوإ، مجمػػ  كميػػ   .151
 .ـ3952، 34اآلداب، جامع  الواهرة، المجمد 

ليياد، الم وؿ  م الماري ، الجػز  ا،وؿ، دار الن ضػ  العربيػ ،  لاد عبد المعطم ا .151
 ـ.3984بيروت، 

كامػػؿ ويػػرو حػػاج يػػالل المكريمػػم، السػػجاد اهسػػالمم  ػػم ايػػراف حمػػم ن ايػػ  الوػػرف  .152
، ليػػر من ػػورة، جامعػػ  الوػػاهرة، سػػبممبر السػػابل ع ػػر المػػيالدإ، رسػػال  ماجسػػمير

 ـ.3969
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سػػالمي  بممحػػػؼ المػػػو ر(، الريػػػاض، ال ي ػػػ  كمػػالوج )روا ػػػل مػػػف مجموعػػػ  الفنػػػوف اه .153
 .2446العميا لمسياح ، 

كػػػػريـ حسػػػػيف أحمػػػػد ، دراسػػػػ  موارنػػػػ  بػػػػيف الميػػػػوير  ػػػػ  مدرسػػػػ  ايػػػػراف اهسػػػػالمي   .154
ليػػر من ػػورة ،كميػػ  الفنػػوف الجميمػػ  ،  ومدرسػػ  ال نػػد اهسػػالمي  ،رسػػال  ماجسػػمير،

 .ـ3992حمواف،
امػانم ويا يػم ومراكػز انماجم،رسػال  كوار أبػو الفمػوح المياػم، السػجاد المركػم الع .155

 ـ.3992دكموراة، جامع  الواهرة، 
، الفنػوف، مػػونس 3،  ػف السػػجاد، الفػف العربػم اهسػالمم، جكػوار أبػو الفمػوح المياػم .156

 ـ.3997

، ز  م ضو  مجموع  ممحؼ أير المنيؿ، دراسات لسجاجيد ُجوردي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .154
 .ـ2443، وزارة الاوا   ، المجمس اهعمم لآلاار

رن ، بمػػػداف الوال ػػػ  ال ػػػرأي ، مرجمػػػ : ب ػػػير  رنسػػػيس، وكػػػوريس عػػػواد، كػػػم لسػػػم .154
 .ملسس  الرسال 

 مراجعػ  أحمػد  كػر ، ،محمػد عيسػ ـ.س. ديماند، الفنوف اهسالمي ، مرجم  أحمد  .159
 .د.ت دار المعارؼ،

مػػػارمف ايػػػس روجػػػار، موػػػاؿ بعنػػػواف بالفػػػف المعمػػػارإ اهسػػػالمم  ػػػم ال نػػػدب مرجمػػػ   .161
 ـ.2448، 4، العدد 59إب مجم  اوا   ال ند، المجمد بجالؿ السعيد الحفناو 

مانورا ماموداؾ، ال ند  عب ا وأرض ا، مرجم : محمػد عبػد الفمػاح ابػراهيـ، مراجعػ :  .161
 .ـ3964عز الديف مزيد، مكمب  الن ض ، 

مايسػػ  محمػػود داود ، الكمابػػات العربيػػ  عمػػ  اآلاػػار اهسػػالمي  مػػف ؽ ا،وؿ حمػػ   .162
 .ـ3993، يناير 3لن ض  الميري ، ط هػ، مكمب  ا 32أواور ؽ 

ورسػػيكرإب پمجمػ  يػػوت ال ػػرؽ، مجمػ  اوا يػػ  هنديػػ  ميػػورة، موػاؿ بعنػػواف ب  ػػامل  .163
، أبريػػؿ 349عايػػم  أكبػػر الم جػػورة، بومػػـ ميرومػػورنم، مرجمػػ :  مػػاؿ  ػػلاد، العػػدد 

 .ـ3987
مجم  يوت ال رؽ، مجمػ  اوا يػ  هنديػ  ميػورة، موػاؿ بعنػواف: ك ػمير جنػ  عمػ   .164

 .ـ3993، يناير 353ض، مرجم : م ار المريفم، العدد ا،ر 
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دولػ   بػاد عايػم  »مجم  يوت ال رؽ، مجم  هندي  اوا ي  ميورة، موػاؿ بعنػواف  .165
، «مػػ ار المريػػفم»، مرجمػػ : «كريسػػمو ر  ورسػػيت»بومػػـ « مػػف العيػػور الوسػػط 

 ـ.3993، يناير353العدد 
را يػػ  والمركبػ   ػم الميػػوير محمػد أحمػد الم ػامم محمػػد السػيد  ػبان ، الكا نػات الو .166

اهسػػػػالمم  ػػػػم ايػػػػراف مػػػػف العيػػػػر الم ػػػػولم حمػػػػ  ن ايػػػػ  العيػػػػر اليفوإ،رسػػػػال  
 .ـ 2447الواهرة، ماجسمير،

ـ(، 3443-3444هػػ/843محمد أحمد محمد، ال زو الميمورإ لبالد ال اـ و اارر، ) .164
 د.ت. دار ال داي ،

ركػػػػز الدراسػػػػات محمػػػػد السػػػػيد سػػػػالـ، محمػػػػد سػػػػعد أبػػػػو عػػػػامود، أضػػػػي  ك ػػػػمير، م .164
 .ـ2442اآلسيوي ، 

وحػػػديث عػػػف ماضػػػ  المسػػػمميف  سػػػياح   ػػػ  ك ػػػمير بػػػف نايػػػر العبػػػود ، محمػػػد .169
 .ـ3993، 3ط وحاضرهـ،

محمػػػد حسػػػيف عبػػػد الكػػػريـ العمػػػادإ، وراسػػػاف  ػػػم العيػػػر ال زنػػػوإ، موػػػديـ نعمػػػاف  .141
 ـ.3997د.ـ.،جبراف،

مكمبػػػ  زهػػػرا  ،3ط،اآلاػػػار والحضػػػارة اهسػػػالمي محمػػػد حمػػػزر الحػػػداد ، المجمػػػؿ  ػػػم  .141
 .ـ2446ال رؽ، الواهرة،

، المػدوؿ الػم دراسػ  الميػطمحات الفنيػ  لمعمػارة اهسػالمي ، ن ضػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .142
 ـ.3996ال رؽ، 

 محمػػػػػػػػد سػػػػػػػػ يؿ طوػػػػػػػػوس، مػػػػػػػػاري  الدولػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػفوي   ػػػػػػػػم ايػػػػػػػػراف، دار النفػػػػػػػػا س،  .143
 .ـ2449، 3ط
 محمػػػػػػػػد سػػػػػػػػيد طنطػػػػػػػػاوإ، الوػػػػػػػػر ف الكػػػػػػػػريـ والمفسػػػػػػػػير الميسػػػػػػػػر، ن ضػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػر  .144
 ـ.2445مطباع  ل

 محمد عباس، المنارة  م الفنوف افسالمي ، من ورات المجمس ا،عم  لآلاار. .145
محمػد عبػد الحميػػد الر ػاعم، ال ػػرؽ اهسػالمم  ػم العيػػريف المممػوكم والعامػػانم،  .146

 دار ال انم لمطباع .
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 .ـ3943محمد عبد العزيز مرزوؽ، الزور   المنسوج   م العير الفاطمم،   .144

، الطنا س اليدوي   م العير اهسالمم، مطبوعات المجمل العممػم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .144
 .ـ3969العراأم، 

 .3965، الفف اهسالمم ماريوم وويا ي ، مطبع  أسعد ب داد،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .149

، الفنػػوف الزور يػػ  اهسػػالمي   ػػم العيػػر العامػػانم، ال ي ػػ  الميػػري   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .141
 ـ.3987مكماب، العام  ل

 –، الفنػػػوف الزور يػػػ  اهسػػػالمي   ػػػم الم ػػػرب وافنػػػدلس، دار الاوا ػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .141
 لبناف. –بيروت

، الفنوف الزور ي  اهسالمي   م مير أبؿ الفاطميف، مكمب  ا،نجمػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .142
 ـ.3974، 3الميري ، ط 

اهسػػالمي   ػػم ال نػػد، مطبعػػ  الرلا ػػب،  محمػػد عبػػد المجيػػد العبػػد، اهسػػالـ والػػدوؿ .143
 ـ.3939، 3ط

محمػػد عػػال  الػػديف منيػػور، مػػاري  ايػػراف بعػػد اهسػػالـ مػػف بدايػػ  الدولػػ  الطاهريػػ   .144
حمػػ  ن ايػػ  الدولػػ  الواجاريػػ ، راجعػػم السػػباعم محمػػد السػػباعم، دار الاوا ػػ  لمن ػػر 

 ـ.3994،والموزيل
وت، دار المعػػػػارؼ، محمػػػػد  محػػػػم ال ػػػػاعر، ميػػػػر أػػػػاهرة الم ػػػػوؿ  ػػػػم عػػػػيف جػػػػال .145

 ـ.3995
 ـ.3983، 6محمد أطب، من   الفف اهسالمم، دار ال روؽ، ط .146
محمػػػػػد محمػػػػػد أمػػػػػيف ليمػػػػػ  عمػػػػػ  ابػػػػػراهيـ، الميػػػػػطمحات المعماريػػػػػ   ػػػػػ  الواػػػػػا ؽ  .144

 .ـ3994الممموكي ، الواهرة، 
 د.ت. الووم ، وزارة الاوا   واهر اد محمد ميطف ، ب زاد، .144
يا منذ ال زو الم ولم دراس   م مػاري  العالأػات محمد نير م نا، اهسالـ  م  س  .149

 ـ.3993، 3الدولي  واهأميمي ، المكمب الجامعم الحديث، ط
محمػػد يوسػػؼ النجرامػػم، العالأػػ  السياسػػي  والاوا يػػ  بػػيف ال نػػد والوال ػػ  العباسػػي ،  .191

 . 3975موطوط رسال  ماجسميرلير من ورة، جامع  الواهرة،

ابي  العربيػ  عمػ  العمػا ر اهسػالمي   ػم البن ػاؿ محمد يوسؼ يديؽ، النووش الكم .191
ـ(، رسػػػال  ماجسػػػمير ليػػػر من ػػػورة، جامعػػػ  3538/ 3245أبػػػؿ العيػػػر الم ػػػولم)

 .ـ3984الواهرة، 



 المصادر والمراجـع                                                                        السجاد المغولي الهندي 

443 

 

، دراسػػ  النوػػوش العربيػػ   ػػم الدولػػ  الم وليػػ   ػػم بػػالد ال نػػد وأارهػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .192
 ـ.3987الحضارإ، رسال  دكمورار،لير من ورة، جامع  أـ الور ،

 .ـ3999، 3محمود ابراهيـ حسيف، اهب ار  م العمارة والفنوف اهسالمي ، ط .193
 ـ.3987.ـ،الزور   اهسالمي  )ا،رابيسؾ(،د ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .194
، العمػػارة ال نديػػ  مػػف وػػالؿ الميػػاوير اهسػػالمي ، بحػػث  ػػم مجمػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .195

 .ـ3989كمي  اآلداب، العدد الرابل، 
 .، المدوؿ  م دراس  الميوير اهسالمم، دار الاوا   العربي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .196
 .الاوا   العربي ، المدرس   م الميوير اهسالمم، دار  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .194
 .، المرأة  م انماج الميور المسمـ، مكمب  ن ض  ال رؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .194
، دراسػػ  لميػػور ال ويػػي   ػػم المدرسػػ  الم وليػػ  ال نديػػ  مػػف وػػالؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .199

مجموع  مف اليور من ر ،وؿ مرة، مجم  دراسات  ااري  اسالمي ، المجمد الرابػل، 
 .ـ3993الواهرة، 

هػػب، المكمػب  923هػػ :  656محمود  اكر، الماري  اهسالمم بالع د المممػوكمب، ب .211
 ـ.3993، 4اهسالمم، ط 

مر ػػت محمػػود عيسػػ ، المػػرأة  ػػ  الميػػوير الم ػػول  ال نػػد  والمحمػػ  المعايػػر ،  .211
دراس  لمالمح ا .أزيا  ا. وزينم ا، بحث  م ندوة اآلاػار اهسػالمي   ػم  ػرؽ العػالـ 

 .ـ3998م، اهسالم
ميػػػػػػطف  بركػػػػػػات، ا،لوػػػػػػاب والوظػػػػػػا ؼ العامانيػػػػػػ  مػػػػػػف وػػػػػػالؿ اآلاػػػػػػار والواػػػػػػا ؽ  .212

 .ـ2444والموطوطات، دار لريب لمطباع ، 
ميػػػطف  محمػػػد ال ػػػوربج  ، العالأػػػ  بػػػيف ال ػػػكؿ والوظيفػػػ   ػػػ  ميػػػميـ طباعػػػ   .213

 ،، كمي  الفنوف المطبيويػ ، حمػوافلير من ورة ،اجسميرالمنسوجات الوطني  ،رسال  م
 .ـ3984

معجـ ألفاظ الحضارة وميطمحات الفنوف، ال ي   العام  ل ػ وف المطػابل ا،ميريػ ،  .214
 ـ.3984

ممػػػػػدوح رمضػػػػػاف محمػػػػػود أحمػػػػػد، رسػػػػػـو العمػػػػػا ر والمحػػػػػؼ المطبيويػػػػػ   ػػػػػم يػػػػػور  .215
 .ـ2446الواهرة،  الموطوطات  م العيريف ا،يوبم والممموكم، رسال  دكمورار،
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إ المعوػػود بوريػػ  سػػاأي  أبػػو ر ريػػرإ الػػوبمنػػاؿ عبػػد العػػاؿ سػػيد دسػػوأم، النسػػي  الح .216
 ػػػػعرة كمػػػػدوؿ لعمػػػػؿ مكمػػػػالت مبمكػػػػرة لمػػػػزإ  ػػػػم مجػػػػاؿ ا،سػػػػرة المنمجػػػػ ، رسػػػػال  

 .ـ3994ماجسمير، مري   ني  ،حمواف، 
منػػ  سػػيد عمػػ  حسػػف،  نػػانوف  ػػم مراسػػـ أبػػاطرة الم ػػوؿ  ػػم ال نػػد، مكمبػػ  زهػػرا   .214

 ـ.2445، 3ال رؽ، ط 
ر اهسػػالمم  ػػم ال نػػد بمسػػميات الػػبالط وحيػػاة ال ػػعوب  ػػم ، الميػػوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .214

 ـ.2443الميوير الم ولم ال ندإب، دار الن ر لمجامعات، 

، مسػػػميات الػػػبالط وحيػػػاة ال ػػػعوب  ػػػم الميػػػوير الم ػػػولم ال نػػػدإ،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .219
 ـ.2443موطوط رسال  دكمورار، جامع  الواهرة، لير من ور، 

ليػػػػور ال ويػػػػي   ػػػػػم المدرسػػػػ  الم وليػػػػ  ال نديػػػػ ، دار الن ػػػػػر ، ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .211
 ـ.2442لمجامعات، 

 ، اليور ال ويي   م المدرسػ  الم وليػ  ال نديػ ، رسػال  ماجسػمير، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .211
 .3998 لير من ورة، جامع  الواهرة،

منػػػ  محمػػػد بػػػدر، أاػػػر الحضػػػارة السػػػمجوأي   ػػػم دوؿ  ػػػرؽ العػػػالـ اهسػػػالمم عمػػػ   .212
، الفنػػػػوف الزور يػػػػ ، مكمبػػػػ  زهػػػػرا  3ا،يوبيػػػػ  والممموكيػػػػ  بميػػػػر، جػػػػػالحضػػػػارميف 
 .ـ2443، 3ال رؽ، ط

الموسػػػوع  ا،اريػػػ  العالميػػػ ، نوبػػػ  مػػػف العممػػػا ، ا ػػػراؼ ليونػػػارد كومريػػػؿ، مرجمػػػ    .213
، 2محمػػد عبػػد الوػػادر محمػػد ، زكػػم اسػػكندر، مراجعػػ  بعبػػد المػػنعـ أبػػو بكػػرب، ط 

 .ـ3997ال ي   العام  الميري  لمكماب، 

 .ـ3965الموسوع  العربي  الميسرة، دار الومـ، الواهرة،  .214
مير ػػت عبػػد ال ػػادإ عبػػد المطيػػؼ، الزجػػاج المركػػم العامػػانم مػػف وػػالؿ مجموعػػات  .215

دراسػػػػػػ  أاريػػػػػػ   نيػػػػػػ ، رسػػػػػػال  دكمػػػػػػورار ،ليػػػػػػر من ػػػػػػورة، جامعػػػػػػ   ممػػػػػػاحؼ الوػػػػػػاهرة،
 ـ.2444،الواهرة

من ػػػػورات  بن ػػػػاز ، مػػػػيالد أ.المورحػػػػم، مػػػػوجز مػػػػاري   سػػػػيا الحػػػػديث والمعايػػػػر، .216
 د.ت. الجامع  المفموح ،

نادر محمود عبد الدايـ، الوزؼ اهيرانم  م العير اليفوإ مف والؿ مجموعات  .214
 .ـ3995مماحؼ الواهرة، رسال  دكمورار، لير من ورة، جامع  الواهرة، 
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نزيم معروؼ السجاد والكميـ الموميدإ  م العالـ اهسالمم، معجـ م روح وميور،  .214
 ـ.3994ؿ اسمانبو 

نسيـ حجازإ،  امل السند محمد بف أاسػـ، مرجمػ  ظ ػور أحمػد أظ ػر، أػومم كمػب  .219
 .ـ2444، 3وانم، باكسماف، ط 

نيػػر    مسػػفم، ايػػراف وعالأام ػػا الوارجيػػ   ػػم العيػػر اليػػفوإ، مرجمػػ  وموػػديـ  .221
 .ـ3989محمد  محم يوسؼ الريس، دار الاوا   لمطباع  والن ر، 

يػػر أكبػػر سػػمطاف الدولػػ  الم ميػػ  اهسػػالمي   ػػم ال نػػد، ع نيػػير أحمػػد نػػور أحمػػد، .221
 .ـ3984رسال  ماجسمير، جامع  الواهرة، لير من ورة، 

، دار 5نعمػػت اسػػػماعيؿ عػػػالـ،  نػػػوف ال ػػػرؽ ا،وسػػػط  ػػػم العيػػػور اهسػػػالمم، ط .222
 د.ت. المعارؼ،

 .3982، 2،  نوف ال رب ، دار المعارؼ ، ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .223
، مار  .224  .ـ3986، 3ي  الورف السابل ع ر  م أورب ، دار الفكر، طنور الديف حاطـو
هػػػػ. ج. كريػػػؿ، الفكػػػر اليػػػينم مػػػف كنفو ػػػيوس الػػػ  ماومسػػػم مػػػون ، مرجمػػػ : عبػػػد  .225

 .ـ3973الحميد سميـ، مراجع  عم  أدهـ، ال ي   الميري  العام  لمممليؼ والن ر، 
 ، رسػػال  بمدينػػ  بوػػار  هػػد  يػػالح الػػديف عمػػر، المنسػػوجات المطػػرزة  بالسػػوزاناب .226

 .ـ2432الواهرة، لير من ورة، ماجسمير،
 .و.ج. أودزلم، الزور   عبر الماري ، مرجم : بدر الر اعم، مكمب  مدبولم .224
واسيمم حبيب أميرهـ، محمد مو يؽ جاد، رمضاف حسيف أحمد، الزور   الماريويػ ،  .224

 .ـ3963 وزارة المعارؼ العمومي ،
هػػ  4اهب اهسالمي   م ال نػد. بمػف ؽ و ا  محمود عبد الحكيـ، ماري  الفرؽ والمذ .229

 ـ.2443هػب رسال  ماجسمير، لير من ورة، جامع  الواهرة،  6حم  ؽ 
وؿ ديورانػػت، أيػػ  الحضػػارة بال نػػد وجيران ػػاب، الجػػز  الاالػػث، مرجمػػ : زكػػم نجيػػب  .231

 محمود، دار الاوا ي   م جامع  الدوؿ العربي .
رة العربي ، دار ال ػرب اهسػالمم، ي  وهيب الجابورإ، الوط والكماب   م الحضايح .231

 ـ.3994،، بيروت3ط
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 ( شبه القارة الهندية وحدودها مع دول الشرق األقصى.1خريطة )
 .( الهند قبل عصر أباطرة المغول2خريطة )
 م(.1556:  1526( اإلمبراطورية المغولية الهندية )3خريطة )
 .م(1757:  1655( اإلمبراطورية المغولية الهندية )4خريطة )
 .( المراكز الفنية لصناعة السجاد في عصر أباطرة المغول بالهند5خريطة )
 .م11( شبكة الطرق التجارية بمدينة دلهي الهندية في القرن 6خريطة )
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" أقدم سجادة باقية ترجع للقرن Pazyryk Carpet( زخارف سجادة الباليولثك "1شكل )
 الخامس قبل الميالد.

 .خيوط الصوف والقطن والحرير المستخدمة فى عمل السداه واللحمة والعقدة( 3شكل )
 .العقدة الفارسية المستخدمة فى صناعة السجاد( 4شكل )
 ة في صناعة السجاد.العقدة التركية المستخدم( 5شكل )
 .مكونات النول المعد لصناعة السجاد( 6شكل )
 (: بعض األنوال المستخدمة في صناعة السجاد.7شكل )
 ( تثبيت خيوط السداه على النول لبداية عملية نسج السجاد.8شكل )
 ( صناعة السجاد قديمًا.9شكل )
 صناعة.حديثًا وتوزيع األلوان أثناء ال السجاد( صناعة 11شكل )
 والفرنشات )الشراريب(.نهايات السجاد ( عمل 11شكل )
 ( نسج السجاد من أسفل إلى أعلى أثناء عملية الصناعة.11شكل )
 .االدوات المستخدمة فى صناعة السجاد( بعض 13شكل )
 م(.16هـ/11)توتي نامه(، )قصورة من مخطوط ( 14شكل )
 ة منفذة في ساحة السجادة.( رسم لفازة ينبثق منها فروع نباتي15شكل )
 ( رسم فرع نباتي كبير يحمل فروع كثيرة منفذ في ساحة السجاد المغولي الهندي.16شكل )
 ( نماذج لزخرفة األرابيسك المنفذة في ساحة السجاد المغولي الهندي.18شكل )
 ( شجيرات كثيفة األوراق منفذة على السجاد المغول الهندي.19شكل )
 لنخلة بشكل واقعي منفذة على السجاد المغولي الهندي.( رسم ا11شكل )
 ( أشجار السرو العثمانية المنفذة على السجاد المغولي الهندي.11شكل )
 ( وريدات متعددة البتالت منفذة على السجاد المغولي الهندي.11شكل )
 ( فرع نباتي يحمل أزهار ذات قواعد كأسية وأزهار اللوتس الصينية.13شكل )

 ( األوراق الرمحية المسننة ذات التعريشات المنفذة على السجاد المغولي الهندي.14) شكل
 .أزهار التوليب المنفذه على السجاد المغولى الهندى( 15شكل )
 ( أزهار النسرين المنفذة على السجاد المغولي الهندي.16شكل )
 هندية.( نماذج زهرة الخشخاش المنفذة على الفنون المغولية ال17شكل )
 ( زهرة عود الصليب المنفذة على السجاد المغولي الهندي.18شكل )
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 ( أمثلة ألشكال مختلفة من زهرة القرنفل.19شكل )
 ( نماذج أزهار القرنفل المنفذة على السجاد المغولي الهندي.31شكل )
 .( فرع نباتي يحمل أزهار منفذة بطريقة واقعية على السجاد المغولي الهندي31شكل )
 ( فروع نباتية تحمل ثمار وأزهار منفذة بشكل واقعي.31شكل )
 الصالة المغولية الهندية.حاريب فى سجاجيد مشكال ال( أ33شكل )
 الصالة المغولية الهندية.حاريب فى سجاجيد مشكال ال( أ34شكل )
 الصالة المغولية الهندية.حاريب فى سجاجيد مشكال ال( أ35شكل )
 الصالة المغولية الهندية.حاريب فى سجاجيد ملشكال ا( أ36شكل )
 الصالة المغولية الهندية.حاريب فى سجاجيد مشكال ال( أ37شكل )
 الصالة المغولية الهندية.حاريب فى سجاجيد مشكال ال( أ38شكل )
 الصالة المغولية الهندية.حاريب فى سجاجيد مشكال ال( أ39شكل )
 الصالة المغولية الهندية.د حاريب فى سجاجيمشكال ال( أ41شكل )
( رسم لفيل في وضعية حركة منفذ بواقعية ويمتطيه أمير ضمن منظر تصويري 41شكل )

 على السجاد المغولي الهندي.
( رسوم األسود والنمور والغزالن تعدو في واقعية منفذة ضمن منظر تصويري على 41شكل )

 السجاد المغولي الهندي.
لنمور والغزالن تعدو في واقعية منفذة ضمن منظر تصويري على ( رسوم األسود وا43شكل )

 السجاد المغولي الهندي.
( رسوم األسود والنمور والغزالن تعدو في واقعية منفذة ضمن منظر تصويري على 44شكل )

 السجاد المغولي الهندي.
ي على ( رسوم األسود والنمور والغزالن تعدو في واقعية منفذة ضمن منظر تصوير 45شكل )

 السجاد المغولي الهندي.
 ( أمير يمتطى فياًل منفذ ضمن منظر تصويرى على السجاد المغولى الهندى.46شكل )
( فارس يمتطى صهوة جواده منفذ ضمن منظر تصويرى على السجاد المغولى 47شكل )

 الهندى.
 ( رسم التنين المنفذ ضمن منظر تصويري على السجاد المغول الهندي.48شكل )
( رسم ألسد بشكل محور عن الطبيعة منفذ ضمن منظر تصويري على السجاد 49شكل )
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 المغولي الهندي.
 ( رسم لفتاة حول رأسها هالة منفذة على السجاد المغولي الهندي.51شكل )
 ( منظر افتراس منفذ ضمن منظر تصويري على السجاد المغولي الهندي.51شكل )
 ذات رسوم الجامة الوسطى.( الشكل العام للسجاجيد 51شكل )
وأجزاء منها في األركان األربعة منفذة على السجاد الجامة الوسطى ( رسم 53شكل )

 المغولي الهندي.
( رسم البخارية كجامة وسطى مملوءة بزخارف نبايتة على السجاد المغولي 54شكل )

 الهندي.
 .سجاد المغولى الهندىعلى المنفذة  مفصصة بداخلها زخارف نباتية ةشكل جام( 55شكل )
( رسم أشكال مستطيالت بداخلها أشكال مربعات ودوائر منفذة على السجاد 56شكل )

 المغولي الهندي.
( شكل المثمنات تحصر بداخلها أشكال معينات منفذة على السجاد المغولي 57شكل )

 الهندي.
اد المغولي ( رسم معين يحصر بداخله زخارف هندسية مجردة منفذ على السج58شكل )

 الهندي.
( التصميم العام للسجاد المغولي الهندي، عبارة عن ساحة وسطى يحيط بها ثالثة 59شكل )

 إطارات أكبرها اإلطار األوسط.
 ( نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.61شكل )
 ( نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.61شكل )
 ر األوسط للسجاد المغولي الهندي.( نماذج اإلطا61شكل )
 ( نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.63شكل )
 ( نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.64شكل )
 ( نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.65شكل )
 ( نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.66شكل )
 اذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.( نم67شكل )
 ( نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.68شكل )
 ( نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي.69شكل )
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( منظر فيليين يتصارعان منفذ على السجاد والخزف وتصاوير العصر المغولي 71شكل )
 الهندي.

 ق مرسوم باأللوان على الحجر.( الطراز الواق وا71شكل )
( تشابه زخارف إطارات السجاجيد مع الزخارف المرسومة باأللوان على الحجر في 71شكل )

 العصر المغولي الهندي مما يعكس الوحدة الفنية.
( تشابه زخارف إطارات السجاجيد مع الزخارف المرسومة باأللوان على الحجر في 73شكل )

 ا يعكس الوحدة الفنية.العصر المغولي الهندي مم
( تشابه زخارف إطارات السجاجيد مع الزخارف المرسومة باأللوان على الحجر في 74شكل )

 العصر المغولي الهندي مما يعكس الوحدة الفنية.
وجد بكثرة في زخارف السجاد  أشكال توضح نقش الشاه عباس كتأثير إيرانى( 75شكل )

 المغولي الهندي.
وجد بكثرة في زخارف السجاد  وضح نقش الشاه عباس كتأثير إيرانىأشكال ت( 76شكل )

 المغولي الهندي.
( كتأثير أوربي E.R( رسم التاج الملكي البريطاني على جانبيه أسدين وحرفي )77شكل )

 وافد على السجاد المغولي الهندي.
هر بعضها والتي ظشارات الجيش االنجليزى وشركة الهند الشرقية اإلنجليزية ( 78شكل )

 المغولي الهندي. على السجادكتأثير أوروبي 
( فرع نباتي مرسوم بطريقة محورة عن الطبيعة منفذ على السجاد المغولي 79شكل )

 الهندي.
( رسم لجامة وسطى على النسق األوروبي ذات زخارف نباتية محورة عن الطبيعة 81شكل )

 منفذة عل السجاد المغولي الهندي.
 
 
 
 



  اللوحاتقائمة                                                                         السجاد المغولي الهندي 

394 

 

 .مدينة الهور(، م1361:  1361 ، )سجادة ذات زخارف نباتية  ((11لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور ،،(م1361:  1361 ، )سجادة ذات زخارف نباتية ((22لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور، ، (م1361: 1361، )سجادة ذات زخارف نباتية ((66لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور، (م11هـ/11)ق ،سجادة تعليق ذات زخارف نباتية  ((44لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور (،م 1361 : 1321،)سجادة ذات زخارف نباتية  ((66لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور (،م 1361 : 1321،)سجادة ذات زخارف نباتية  ((66لـوحـــة )لـوحـــة )
 .الهور مدينة(، م1361: 1321، )سجادة ذات زخارف نباتية ((33لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ،11ق ، )سجادة ذات زخارف نباتية ((11لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهورم(، 11هـ،11)ق ،سجادة ذات زخارف نباتية ((11لـوحـــة )لـوحـــة )
 ..(م11هـ،11)قالنصف األول من ، سجادة ذات زخارف نباتية ((99لـوحـــة )لـوحـــة )
  ..(م11 هـ،12ق(، سجادة ذات زخارف نباتية ((1111لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور (،م11هـ،11)قالنصف األول من ، سجادة ذات زخارف نباتية ((1111))لـوحـــة لـوحـــة 
 .مدينة الهور(،م11هـ،11ق،)سجادة ذات زخارف نباتية ((1212لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة أجرا(،م11هـ،11)قمنتصف ،سجادة ذات زخارف نباتية ((1616لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور (،م1311سنة  ،)سجادة ذات زخارف نباتية ((1414لـوحـــة )لـوحـــة )
(، م11هـ/11)ق، بداية (م13 هـ/11)ق ية، نهاسجادة ذات زخارف نباتية ((1616لـوحـــة )لـوحـــة )

 .الهور
 .مدينة الهور (،م11هـ،11، )قسجادة ذات زخارف نباتية ((1313لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م1361سنة ، )سجادة ذات زخارف نباتية ((1111لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(، م1311سنة ،)سجادة ذات زخارف نباتية ((1111لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(، م11هـ/11)قالنصف الثاني من ، باتيةسجادة ذات زخارف ن ((1919لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11، نهاية)قسجادة ذات زخارف نباتية ((2121لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/12،)قسجادة ذات زخارف نباتية  ((2121لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(،م11 هـ/12ق ، )سجادة ذات زخارف نباتية ((2222لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/12، )قاتيةسجادة ذات زخارف نب ((2626))لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11هـ/11)قالنصف الثاني ، سجادة ذات زخارف نباتية ((2424لـوحـــة )لـوحـــة )
 .إقليم كشمير(، م11هـ/هـ/1111،)ق،)قسجادة ذات زخارف نباتية ((2626لـوحـــة )لـوحـــة )
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 .مدينة أجرا(، م 1361:  1361)، ، سجادة ذات زخارف نباتية ((2323لـوحـــة )لـوحـــة )
 (، م11هـ/11)ق بداية (م13هـ،11هاية )ق، نسجادة ذات زخارف نباتية ((2121لـوحـــة )لـوحـــة )

 .مدينة أجرا
 .إقليم كشمير(، م11هـ/11، )قسجادة ذات زخارف نباتية ((2121لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة أجرا(، م11هـ/11، )قسجادة ذات زخارف نباتية محورة ((2929لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11، )قجزء سجادة ذات زخارف نباتية ((6161لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة أجرا(، م11هـ/11ق، )جادة ذات زخارف نباتيةس ((6161لـوحـــة )لـوحـــة )
صنعت في الورش (، م11هـ/11ق، )جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ((6262لـوحـــة )لـوحـــة )

 .اإلمبراطورية شمالي الهند
 .مدينة أجرا(، م11هـ/12، )قسجادة ذات زخارف نباتية ((6666لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11، )قسجادة ذات زخارف نباتية ((6464لـوحـــة )لـوحـــة )
صنعت في الورش اإلمبراطورية  (،م11هـ/11ق) ،سجادة ذات زخارف نباتية ((6666لـوحـــة )لـوحـــة )

 .بالهند
مدينة (، م11هـ/11، )قجزءان من سجادة مغولية هندية ذات زخارف نباتية ((6363لـوحـــة )لـوحـــة )

 .الهور
 .مدينة الهور(، م 1361 :1361، )جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ((6161لـوحـــة )لـوحـــة )

 .مدينة أجرا(، م1326سنة ) ،جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ((6161ـوحـــة )ـوحـــة )لل
 .الهور ، مدينةاإلمبراطور أكبر، عصر جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ((6969لـوحـــة )لـوحـــة )
 .الهور (، مدينةم1321: 1311، )جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ::((4141لـوحـــة )لـوحـــة )
 .، مدينة الهور(م1311سنة )نباتية،  ( جزء من سجادة ذو زخارف41)لـوحـــة لـوحـــة 
 .، مدينة الهور(م11هـ/11ق)( جزء من سجادة ذو زخارف نباتية، 4242لـوحـــة )لـوحـــة )
، ُصنعت بمصانع البالط (م11هـ/11ق) جزء من سجادة ذو زخارف نباتية، ((4646لـوحـــة )لـوحـــة )

 .اإلمبراطوري المغولي بالهند
، صنعت في (م11هـ/11ق)ف نباتية، ( ثالثة أجزاء من سجادة ذات زخار 44)لـوحـــة لـوحـــة 

 .المصانع اإلمبراطورية بالهند
صنعت بالمصانع (، م11هـ/11ق) جزء من سجادة ذو زخارف نباتية، ((4646لـوحـــة )لـوحـــة )

 .اإلمبراطورية بالهند
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ُصنعت بالمصانع  (،م11هـ/12بداية)قسجادة ذات زخارف نباتية،  ((4343لـوحـــة )لـوحـــة )
 .اإلمبراطورية بالهند

 .، مدينة أجرا(م11هـ/11)قسجادة ذات زخارف نباتية، منتصف ((4141))لـوحـــة لـوحـــة 
 .، شمال الهند(م19هـ/16،)ق( سجادة ذات زخارف نباتية41)لـوحـــة لـوحـــة 
 .، إقليم كشمير(م11هـ/11)قسجادة ذات زخارف نباتية، النصف األول  ((4949لـوحـــة )لـوحـــة )
 .كشمير ، إقليم(م11هـ/11)ق سجادة ذات زخارف نباتية، ((6161لـوحـــة )لـوحـــة )
بداية  (م13هـ/11قنهاية )جزء من سجادة ذو زخارف نباتية،  (61)لـوحـــة لـوحـــة 

 (.م11هـ/11ق)
 (.م11هـ/12)ق جزء من سجادة ذو زخارف نباتية، ((6262لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(، م1361)سنة  سجادة ذات زخارف نباتية، ((6666لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11)ق سجادة ذات زخارف نباتية، ((6464لـوحـــة )لـوحـــة )
، شمال (م11هـ/11)ق النصف األول جزء من سجادة ذو زخارف نباتية، (66)لـوحـــة لـوحـــة 

 .الهند
 (.م11هـ/11)ق النصف األول نباتية، سجادة ذات زخارف (63)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م13هـ/11)قسجادة صالة من العصر المغولي الهندي،  ((6161لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(،م11هـ/11)قمغولي الهندي، سجادة صالة من العصر ال ((6969لـوحـــة )لـوحـــة )
 .، إقليم كشمير(م11هـ/11ق)سجادة صالة من العصر المغولي الهندي،  ((3131لـوحـــة )لـوحـــة )
، مدينة (م1361: 1321)سنة  سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((3131لـوحـــة )لـوحـــة )

 .الهور
 .الهور مدينة ،(م1326سنة ، )سجادة صالة من العصر المغولي الهندي ((3232لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور ،(م11هـ/11ق) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((3636لـوحـــة )لـوحـــة )
 .م(1341: 1361) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي،( 34)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11 هـ/11)قسجادة صالة من العصر المغولي الهندي، النصف الثاني  ((3636لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(، م11هـ/11)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((3333لـوحـــة )لـوحـــة )
 .إقليم كشمير ،(م11هـ/12)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((3131لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11، )قسجادة صالة من العصر المغولي الهندي ((3131لـوحـــة )لـوحـــة )
 .، إقليم كشمير(م11هـ/12ق) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((3939لـوحـــة )لـوحـــة )
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 .إقليم كشمير ،(م11هـ/12)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((1111لـوحـــة )لـوحـــة )
 .إقليم كشمير ،(م11هـ/12)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((1111لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/12ق) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، (12)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11هـ/12)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، النصف األول (16)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11هـ/11ق) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((1414لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11ق) منتصف سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، (16)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11هـ/11ق)سجاد صالة من العصر المغولي الهندي،  (13)لـوحـــة لـوحـــة 
 .، إقليم الدكن(م11هـ/12)قسجادة صالة جزء من سجادة صف كبيرة،  (11)لـوحـــة لـوحـــة 
 بداية( م11هـ/11قنهاية ) سجاد صف من العصر المغولي الهندي، (11)لـوحـــة لـوحـــة 

 (.م11هـ/12ق)
 .مدينة الهور ،(م11هـ/12بداية )ق سجادة صف من العصر المغولي الهندي، ((1919لـوحـــة )لـوحـــة )
 .، إقليم الدكن(م11هـ/12)قسجادة صف من العصر المغولي الهندي،  (11)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11هـ/12)ق ،سجادة صف من العصر المغولي الهندي (11)لـوحـــة لـوحـــة 

إقليم  (،م11هـ/11، نهاية )قسجادة صالة من العصر المغولي الهندي ((1212لـوحـــة )لـوحـــة )
 .كشمير

 (.م11هـ/11)ق ،يسجادة صالة من العصر المغولي الهند ((1166لـوحـــة )لـوحـــة )
 (،م11هـ/12)ق ،(م11هـ/11الهندى، )ق سجادة صالة من العصرالمغولي ((  1414لـوحـــة )لـوحـــة )

 .إقليم كشمير
 .جنوب الهند(، م19هـ/16)ق بداية، سجادة صالة من العصر المغولي الهندي (16)لـوحـــة لـوحـــة 
 .مدينة الهور(، م1696) ،سجادة ذات منظر تصويري رائع ((1133لـوحـــة )لـوحـــة )

 .مدينة الهور ،(م1311) ،سجادة ذات منظر تصويري ((1111وحـــة )وحـــة )لـلـ
صنعت في  (،م11هـ/11)ق النصف األول، سجادة ذات منظر تصويري ((1111لـوحـــة )لـوحـــة )

 .المصانع اإلمبراطورية المغولية بالهند
 ( تفاصيل من اللوحة السابقة.19)لـوحـــة لـوحـــة 
 .مدينة الهور(، م11هـ/11، )قسجادة ذات مناظر إفتراس ((9191لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11)ق ،سجادة ذات مناظر تصويرية ((9191لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م19هـ/16ق، )سجادة ذات منظر تصويري ((9292لـوحـــة )لـوحـــة )
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 (.م11هـ/11)ق ،جزء من سجادة ذات منظر تصويري (96)لـوحـــة لـوحـــة 
 .مدينة الهور ،(م1311، )سجادة ذات منظر تصويري ورسوم طيور ((9494لـوحـــة )لـوحـــة )

 .مدينة الهور (،م1313،)سجادة ذات منظر تصويري ((9696ـة )ـة )لـوحــلـوحــ
فتراس ((9393لـوحـــة )لـوحـــة )  .مدينة الهور(، م11هـ/11ق، نهاية )سجادة ذات مناظر صيد وا 
 (،م11هـ/11) منتصف ،سجادة تعليق ذات زخارف حيوانية ومنظر إفتراس (91)لـوحـــة لـوحـــة 

 .مدينة الهور
 (، مدينةالهور.م11هـ/11، )قوصيدسجادة ذات مناظر إفتراس  ((9191لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(، م11هـ/11، )قسجادة ذات منظر تصويري ((9999لـوحـــة )لـوحـــة )

 بداية( م13هـ/11ق، )طراز الواق واق دةأربعة أجزاء من سجا ((111111لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11)

 بداية( م13هـ/11، نهاية )قطراز الواق واق جزء من ساحة سجادة (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 .مدينة الهور(، م11هـ/11)ق

 (.م1311، )طراز الواق واقدة ء من سجااجز أ أربعةأربعة  ((112112لـوحـــة )لـوحـــة )
 .إقليم كشمير(،م11هـ/11ق، )سجادة ذات منظر تصويري ((116116لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(، م11هـ،11، )قسجادة ذات زخارف الجامة ((114114لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(، م1321:1361) ،سطيسجادة ذات زخارف الجامة الو  ((116116لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11، )قسجادة ذات زخارف جامات مفصصة ((113113لـوحـــة )لـوحـــة )
 (.م11هـ/11، )قسجادة ذات زخارف الجامة الوسطي ((111111لـوحـــة )لـوحـــة )
 ر.مدينة الهو (، م11هـ/11ق، )سجادة ذات جامة وسطي ((111111لـوحـــة )لـوحـــة )
صنعت بمصانع شركة الهند  (،م11/هـ11، )قسجادة ذات جامة وسطى (119)لـوحـــة لـوحـــة 

 .الشرقية بمدينة دلهي الهندية
صنعت في الورش الفنية  (،م19هـ/16، )قسجادة ذات جامة الوسطى (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 .بشمال الهند
 .إقليم كشمير(، م11هـ/11ق، )سجادة ذات زخارف الجامة الوسطي  ((111111لـوحـــة )لـوحـــة )
 .كشمير إقليم(، م1111، )الوسطي سجادة ذات زخارف الجامة ((112112لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة أجرا(، م12/11ق، )سجادة ذات جامة وسطي ((116116لـوحـــة )لـوحـــة )
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صنعت في الورش الفنية  (،م11هـ/12نهاية) ،سجادة ذات جامة وسطى (114)لـوحـــة لـوحـــة 
 .بمدينة الكجرات الهندية

لفنية بمدينة صنعت بالورش ا (،م11هـ/12، )قسجادة ذات جامة وسطى (116)لـوحـــة لـوحـــة 
 .الكجرات الهندية

 .أجرا مدينة(، م19هـ/16بداية )ق ،سجادة ذات زخارف الجامة الوسطى (113)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11هـ/11، )قسجادة ذات زخارف هندسية ((111111لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور(، م11هـ/11ق ، )سجادة ذات زخارف هندسية ((111111لـوحـــة )لـوحـــة )
 .مدينة الهور (،م11هـ/11، )قزخارف هندسية وذ جزء من سجادة ((119119لـوحـــة )لـوحـــة )
صنعت بالورش الفنية (، م1361–1321) ،سجادة ذات زخارف هندسية  ((121121لـوحـــة )لـوحـــة )

 .اإلمبراطورية بالهند
 .م(، مدينة الهور11هـ/11سجادة ذات زخارف هندسية، )ق ((121121لـوحـــة )لـوحـــة )
م(، مدينة 11هـ/11ية، )ق( سجادة ذات طابع هندسي وبها زخارف نبات122)لـوحـــة لـوحـــة 

 .الهور
 .م(،11هـ،12م( بداية )11هـ/11سجادة ذات زخارف هندسية، نهاية )ق ((126126لـوحـــة )لـوحـــة )
 .م(، مدينة الهور11هـ/12سجادة ذات زخارف هندسية، )ق ((124124لـوحـــة )لـوحـــة )
م(، 11هـ/12م( بداية )ق11هـ/11سجادة ذات زخارف هندسية، نهاية )ق( ( 126126لـوحـــة )لـوحـــة )

 .الهورمدينة 
 .م(،مدينة جابور بشبه القارة الهندية1111سجادة ذات زخارف هندسية، )( ( 123123لـوحـــة )لـوحـــة )
م(، مدينة باكستان التابعة لشبه 11هـ/11سجادة ذات زخارف هندسية، )ق ((121121لـوحـــة )لـوحـــة )

 .القارة الهندية
 .م(11هـ/12( سجادة ذات زخارف هندسية ونباتية، )ق121)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م(11هـ/12م( بداية )ق11هـ/11سجادة ذات زخارف هندسية، نهاية )ق ((129129لـوحـــة )لـوحـــة )
 .م(19هـ/16م(، )ق11هـ/12سجادة ذات زخارف هندسية، )ق( ( 161161لـوحـــة )لـوحـــة )
 .م(11هـ/11سجادة ذات زخارف هندسية، )ق ((161161لـوحـــة )لـوحـــة )
 .م(11هـ/11سجادة ذات زخارف هندسية، )ق ((162162لـوحـــة )لـوحـــة )
م(، صنعت فى ورش عمل السجاد 11هـ/11ادة ذات زخارف هندسية، )قسج ((166166لـوحـــة )لـوحـــة )

 .بباكستان في شبة القارة الهندية
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م(، ُصنعت في مصانع شركة 1364سجادة ذات زخارف أوربية الطراز،)سنة  ((164164لـوحـــة )لـوحـــة )
 .الهند الشرقية اإلنجليزية بمدينة الهور

م( بداية 11هـ/11سجادة ذات زخارف علي النسق األوربي، نهاية)ق ((166166لـوحـــة )لـوحـــة )
 .م(، صنعت بالمصانع اإلمبراطورية في كشمير11هـ/12)ق

م(، مصانع 11هـ/11سجادة ذات زخارف أوربية الطراز، النصف الثاني من ) ((163163لـوحـــة )لـوحـــة )
 .شركة الهند الشرقية اإلنجليزية

بية الطراز، ترجع إلي أواخر عهد اإلمبراطورية سجادة ذات زخارف أور  ((161161لـوحـــة )لـوحـــة )
 .المغولية بالهند، مدينة أجرا

 .م(، مدينة الهور11ه/11سجادة ذات زخارف أوربية الطراز، )ق ((161161لـوحـــة )لـوحـــة )
م(، صنعت بمدينة ميرزا بور 11هـ/12( سجادة ذات زخارف أوربية، )ق169)لـوحـــة لـوحـــة 

 .بالهند
م(، إقليم 19هـ/16ارف أوربية الطراز، النصف االول من )ق( سجادة ذات زخ141)لـوحـــة لـوحـــة 

 .كشمير
م(، صنعت بالورش 19هـ،16( سجادة ذات زخارف أوربية الطراز،منتصف)ق141)لـوحـــة لـوحـــة 

 .الفنية بشمال الهند
م، 1666، )سنة شاب مفكر يقرأ كتاب وضع على حامل أمامهتصويرة تمثل  (142)لـوحـــة لـوحـــة 

 .م(، مدينة الهور1663
هـ 11، )قتصويرة تمثل اإلمبراطور أكبر يستقبل السفير اإليرانى سيد بيج (146)لـوحـــة لـوحـــة 

 .م(، مخطوط أكبر نامه13/
هـ 11، )قتصويرة تمثل تقديم الوالء والطاعة لألمير حسين قالى خان (144)لـوحـــة لـوحـــة 

 .م(13/
 .مخطوط بابرنامه م(،13/هـ 11، )قتصويرة تمثل المجاذيب في خدمة بابر (146)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م(13/هـ 11، )قتصويرة تمثل مناقشة ألمراء وسط البحر (143)لـوحـــة لـوحـــة 
م(، مخطوط 13/هـ 11، )قتصويرة تمثل زيارة اإلمبراطور بابر إلى ميرزا (141)لـوحـــة لـوحـــة 

 .بابرنام
م(، 13/هـ 11، )قتصويرة تمثل احتفال داخل القصر اإلمبراطوري لبابر (141)لـوحـــة لـوحـــة 

 .وط بابرنامهمخط
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م(، 13/هـ 11، )قتصويرة تمثل الناس يرجون من اإلمبراطور بابر الحماية (149)لـوحـــة لـوحـــة 
 .مخطوط بابرنامه

م(، مخطوط 13/هـ 11، )قتصويرة تمثل بابر في هرات عند السلطان حسين (161)لـوحـــة لـوحـــة 
 .بابرنامه

هـ 11، )قفل بمولد همايونتصويرة تمثل اإلمبراطور بابر في كابول يحت (161)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م(، مخطوط بابرنامه13/

مخطوط  ،م(13/هـ 11،)قتصويرة تمثل بداية الزمان يستقبل اإلمبراطور بابر (162)لـوحـــة لـوحـــة 
 .بابرنامه

م(، 13/هـ 11، )قتصويرة تمثل حفل زفاف داخل القصر اإلمبراطوري (166)لـوحـــة لـوحـــة 
 .مخطوط بابرنامه

 .م(، مخطوط بابرنامه13/هـ 11، )قمثل مقابلة بابر ألخيهتصويرة ت (164)لـوحـــة لـوحـــة 
م(، مخطوط 13/هـ 11، )تصويرة تمثل بابر يحتفل بميرزا بداية الزمان (166)لـوحـــة لـوحـــة 

 .بابرنامه
م(، 1691، )سنة ( تصويرة تمثل اإلمبراطور بابر يعبر البحر على بساط عائم163)لـوحـــة لـوحـــة 

 .مخطوط بابرنامه
م(، 13/هـ 11، )قتصويرة تمثل اإلمبراطور بابر فى جزيرة وسط البحر (161)لـوحـــة لـوحـــة 

 .مخطوط بابرنامه
م(، مخطوط 13/هـ 11، )قتصويرة تمثل زيارة درويش لإلمبراطور بابر (161)لـوحـــة لـوحـــة 

 .بابرنامه
 .م(13/هـ 11، )قتصويرة تمثل مقتل درويش (169)لـوحـــة لـوحـــة 
م(، 1691، )حديقة القصر يستقبل أمراء من تركياتصويرة تمثل بابر في  (131)لـوحـــة لـوحـــة 

 .مخطوط بابرنامه
، )الكتاب خانه( في عهد اإلمبراطور المغولي أكبر تمثلتصويرة  (131)لـوحـــة لـوحـــة 

 الهوربمدينة الورش الفنية رسمت في(، م1696 م:1691سنة)
 .م(1696) ،الخليفة البغدادي قبل توليه الحكم تمثلتصويرة  (132)لـوحـــة لـوحـــة 
 .مخطوط أكبر نامه(، م13/ هـ11)ق ،تصويرة تمثل مولد طفل (136)لـوحـــة لـوحـــة 
 .مخطوط أكبرنامه(، م1691) ،تمثل أكبر يصطاد فى مدينة الهورتصويرة  (134)لـوحـــة لـوحـــة 
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 ،تصويرة تمثل الكاتب حسين قلم والمصور منوهر ولد بساون أثناء العمل (136)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م(1611)سنة 

 .(م1616سنة ، )رة تمثل فنان مغولى أثناء العمليصو ت (133)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م1693سنة ، )رة تمثل وليمة داخل القصر اإلمبراطورىيصو ت (131)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م1616 -م1611)سنة  ،رة تمثل الفتاة والبغبغاءيصو ت (131)لـوحـــة لـوحـــة 
 .(م13/ هـ11، )قيتحدث إلى أحد الجنود األميررة تمثل يصو ت (139)لـوحـــة لـوحـــة 
 م(.13هـ/11، )قرة تمثل اإلمبراطور أكبر يستقبل أحد رعاياهيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 (،م1691سنة) ،رة تمثل أكبر يستقبل الحكام والنبالء ورجال البالطيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 .مخطوط أكبرنامه
 .(م13/ هـ11، )قرة تمثل منظرًا إلغتيال أحد األمراءيصو ت (112)لـوحـــة لـوحـــة 
 هـ11)ق، صورة تمثل حسين قالي خان يعود من معركة جوجرات ويقابل أكبر (116)ـة ـة لـوحــلـوحــ

 .(م13/
 .(م13/هـ11،)قرة تمثل اإلمبراطور أكبر على عرشه وولدهيصو ت (114)لـوحـــة لـوحـــة 
 ،رة تمثل اإلمبراطور أكبريستقبل إبن عبد الرحيم فى بالطهيصو ت (116)لـوحـــة لـوحـــة 

 .(1696: 1691سنة)
 .(م1696سنة ) ،تصويرة تمثل زيارة أحد األمراء لدرويش في الغابة (113)لـوحـــة لـوحـــة 
، منظرًا لـ )مجلس العلماء والحكماء داخل البالط اإلمبراطورى(تصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 .مخطوط خمسة نظامي (،م1696)
تح صنعت بمدينة ف (،م13/ هـ11، )قتمثل البالط الملكي ألكبرتصويرة  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 .بورسكرى
سنة ، )اإلمبراطور أكبر في أخر عمره يستقبل ميرزا عزيز تصويرة تمثل (119)لـوحـــة لـوحـــة 

 .مخطوط أكبر نامه (،م1316
 (.م1316 -1311سنة) ،رة تمثل أكبر أثناء أحد رحالتهيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
مخطوط ، (م1316سنة، )رة تمثل أكبر يستمع للعلماء ورجال الدينيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 .أكبر نامة
 ،ظفارخان وأخوه بصحبة شعراء وفالسفة وموسيقيينتصويرة تمثل  (112)لـوحـــة لـوحـــة 

 (.م1311)
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 ،الكاتب عبد الرحمن أميريان والمصور دولت أثناء العملتصويرة تمثل  (116)لـوحـــة لـوحـــة 
 .(م11/ هـ11)ق

 .براطور أكبرعصر اإلم ،أميرة تطلب مشورة الحكيمتصويرة تمثل  (114)لـوحـــة لـوحـــة 
مخطوط  (،م1316م:1311، )( تصويرة تمثل مولد طفل )األمير جهانجير(116)لـوحـــة لـوحـــة 

 .جهانجير نامه
 (.م11/ هـ11)ق بداية ،رة تمثل قصة حكم سليمانيصو ت (113)لـوحـــة لـوحـــة 
 .صفحة من ألبوم (،م1321سنة ،) رة تمثل سيد راوبهاره مع سيد جاميصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
مخطوط  (،م1311، )صورتان تمثالن دراويش وأسرى فى حضرة اإلمبراطور (111)ة ة لـوحـــلـوحـــ

 .جلستان لسعدي
 .(م1311-م1314سنة ) ،منظرًا للشراب والطرب تصويرة تمثل (119)لـوحـــة لـوحـــة 
 هـ11، )قجلسة شراب وطرب ورقص تجمع بين أمير وأميرةتصويرة تمثل  (191)لـوحـــة لـوحـــة 

 .(م11/
بنه خيرام  في المسجد يستمعون يرة تمثل تصو  (191)لـوحـــة لـوحـــة  اإلمبراطور جهانجير وا 

 .م(1321 – 1316) سنة  ،لشكاوي الرعايا
بنه األمير خيراما تمثل تصويرة (192)لـوحـــة لـوحـــة  -1316سنة ،)إلمبراطور جهانجير وا 

 .صفحة من ألبوم مذهب (،م1321
ير خورام قبل ذهابه لمعركة تمثل اإلمبراطور جهانجير يودع األمتصويرة  (196)لـوحـــة لـوحـــة 

 .(م11/ هـ11،)قميور
صفحة (، م11/ هـ11، )قمنظرًا لإلمبراطور جهانجير ووزيرهتصويرة تمثل  (194)لـوحـــة لـوحـــة 

 .من  البوم
رة تمثل األمبراطور جهانجير مستقباًل ملك إنجلترا والسلطان العثماني يصو ت (196)لـوحـــة لـوحـــة 

 (.م1326، )وصوفي
 :م1316 ، )منظرًا ألمير يجلس على العرش وسط حاشيته صويرة تمثلت (193)لـوحـــة لـوحـــة 

 .(م1311
، اإلمبراطور تيمور يتحدث إلى بابر وهمايون نتمثال  تان( تصوير أ،ب191)لـوحـــة لـوحـــة 

مأخوذة من  (،م1361) ،وشاهجهانجهانجير واإلمبراطور أكبر يتحدث إلى 
 .ألبوم جهانجير
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 ،ر سليم يتتاقش مع دراويش وحكماء فى حديقةألميا تصويرة تمثل (191)لـوحـــة لـوحـــة 
 .Minto Albumصفحة من مخطوط  (،م1361)

 (،م1326: 1316 ، )ا لغناء الجوارى داخل غرفة القصرمنظرً تصويرة تمثل  (199)لـوحـــة لـوحـــة 
 .The Minto Albumصفحة من مخطوط 

سنة ) ،زوجتهتصويرة تمثل جلسة ليلة على ضوء القمر ألمير صغير مع  (211)لـوحـــة لـوحـــة 
 .صفحة من ألبوم منتو (،م1326: 1316

م(، صفحة من 1326:م1321، )تصويرة تمثل منظر حفل موسيقي خلوي (211)لـوحـــة لـوحـــة 
 .(Minto Albumألبوم منتو )

 .م(1361، )تصويرة تمثل )صورة شخصية لإلمبراطور شاه جهان( (212)لـوحـــة لـوحـــة 
م(، محفوظة بـ 1341، )ألمير في غابة( تصويرة  تمثل )صورة شخصية (216)لـوحـــة لـوحـــة 

Musée Guimet, Paris. 
، تصويرة تمثل مجموعة من الحكماء في جلسة علم عند ضفة نهر (214)لـوحـــة لـوحـــة 

 .م(1311هـ/ 1119)
 .م(1111،)تصويرة تمثل اإلمبراطورأورانجزيب يقرأ القرآن (216)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م(11/هـ 12، )قا شيكو ومعه ابنهتصويرة تمثل اإلمبراطور دار  (213)لـوحـــة لـوحـــة 
م(، مدرسة بيندا )أحد 1312)تصويرة تمثل األمير مع زوجته داخل القصر،  (211)لـوحـــة لـوحـــة 

 .المدارس المحلية بالهند(
م(، رسمت 1391)سنه  تصويرة تمثل قصة من أشعار هندية قديمة، (211)لـوحـــة لـوحـــة 

 .)بمدرسة باشوهلي المحلية(
 .م(1391إقليم راجستان، ) يرة تمثل األمير راجا يدخن،تصو  (219)لـوحـــة لـوحـــة 
م(، 19،منتصف)ق تصويرة تمثل راجييتي هالة تتطلع إلى وجهها في المرأة (211)لـوحـــة لـوحـــة 

 .المدرسة الراجستانية بجابيور
م(، رسمت بالورش الفنية 1311م : 1311،) ( تصويرة تمثل أمير يقرأ القرآن211)لـوحـــة لـوحـــة 

 .بإقليم الدكن
م( 11/هـ 12، بداية )قتصويرة تمثل جلسة األمير وزوجته فى شرفة القصر (212)لـوحـــة لـوحـــة 

 .رسمت بالورش الفنية بإقليم الدكن
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م(، 11/هـ 12،منتصف )قتصويرة تمثل أمير وزوجته فى شرفة القصر (216)لـوحـــة لـوحـــة 
 .رسمت بالورش الفنية بإقليم الدكن

 (.م11/هـ 11قبراطور جهانجير مع زوجته داخل القصر، )تمثل اإلمرة يصو ( ت214)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11/هـ 11ق )نسيج مطرز ( قطع من 216)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11/هـ 11ق الهند، ) ،من النسيج تينقطع( 211(، )213)لـوحـــة لـوحـــة 
م، صناعة اقليم الدكن 11( غطاء صندوق من الخشب، منتصف القرن 211)لـوحـــة لـوحـــة 

 بالهند.
 (.م11 /هـ11ق ) جلدة كتاب من الهند (219)لـوحـــة لـوحـــة 
السجاد والخزف وتصاوير المدرسة منظر فيلين يتصارعان على ( تشابه 221)لـوحـــة لـوحـــة 

 (.م11/هـ 11ق المغولية الهندية، )
 ( تشابه رسوم األفيال والوجوه اآلدمية في التصوير والسجاد المغولي الهندي.221)لـوحـــة لـوحـــة 
ومنظر جمالن يتعاركان في التصوير والسجاد األفيال والثيران  رسومتشابه ( 222)لـوحـــة لـوحـــة 

 .المغولي الهندي
 المناظر التصويرية في التصوير والسجاد المغولي الهندي.تشابه  (226)لـوحـــة لـوحـــة 
 األشكال الخرافية المنفذة في التصوير والسجاد المغولي الهندي.تشابه رسوم ( 224)لـوحـــة لـوحـــة 
رسوم الفروع النباتية التي تنتهي برسوم آدمية وحيوانية )طراز الواق ه تشاب( 226)لـوحـــة لـوحـــة 

التصوير  التصوير اإليرانى و واق( أي )األشجار المتكلمة( المنفذة في
 والسجاد المغولي الهندي.

( نماذج من العمالت الذهبية لإلمبراطور جهانجير، عليها رسوم حيوانية 223)لـوحـــة لـوحـــة 
 منفذة على السجاد المغولي الهندي.تشابهت مع مثيلتها ال

 (.م11/هـ 11ق ، )لهندا ،قطعة من نسيج الحرير( 221)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11/هـ 11ق ، الهند، )نسيج القطيفة قطعة من(  221)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11/هـ 11ق ، )اقليم الدكن بالهندمن الزجاج،  قاعدة نرجيلة )حقة(( 229)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م1341سنة، لهندا من الخشب المطعم بالعاج ،صندوق ( 261)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11هـ /11ق) ،الهند ،باب من الخشب منتصف( 261)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م1366زخارف مئذنة مسجد وزر خان ( 262)لـوحـــة لـوحـــة 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة.262)لـوحـــة لـوحـــة 
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 م.1321، أجراب عتماد الدولةإمئذنة ضريح ( 266)لـوحـــة لـوحـــة 
  م(.11هـ، 11( أعمال الرخام بضريح تاج محل، )ق 264)لـوحـــة لـوحـــة 
 م(.11هـ، 11( أعمال الرخام بضريح تاج محل، )ق 266)لـوحـــة لـوحـــة 
 م(.11هـ، 11( أعمال الرخام بضريح تاج محل، )ق 263)لـوحـــة لـوحـــة 
 م(.11هـ، 11( أعمال الرخام بضريح تاج محل، )ق 261)لـوحـــة لـوحـــة 
 م(.11هـ، 11ضريح تاج محل، )ق ( أعمال الرخام ب261)لـوحـــة لـوحـــة 
تشابه الشكل العام والزخارف بين السجاد الصفوي والمغولي الهندي في القرن ( 269)لـوحـــة لـوحـــة 

 م،11هـ / ق 11

 ،على سجاجيد أجراوافد  يإيران الفازات كتأثيرأشكال رسوم ( سجادة ذات 241)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م1134سنة

 م(.19هـ /16ق) ،أجرا ية ، مدينة( سجادة ذات زخارف نبات241)لـوحـــة لـوحـــة 
 .م1136سجادة بارودا صنعت بمدينة بارودا بجوجرات مؤرخة بسنة ( 242)لـوحـــة لـوحـــة 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة.242)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م21قهـ /  14)ق  ،سجادة من كشمير( 246)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11 /ه12ق) ،أميرات فى منظر طرب( 244)لـوحـــة لـوحـــة 
 (.م11هـ/  12ق) ،صورة تمثل أميرتان فى شرفة( 246)  لـوحـــةلـوحـــة
 (.م11 /هـ12ق ) ،صورة تمثل أحد النبالء يجلس فى شرفة مع زوجته( 243)لـوحـــة لـوحـــة 
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Includes an integrated descriptive study for the Carpets 

Drawings in paintings of Mughal Indian School and the local 

schools which affiliate. 

Chapter IV: "Analytical study of the Mughal Indian carpets" 

Chapter discusses the analytical study of carpets as remaining 

antiques and the carpets drawings in paintings of Mughal 

Indian School and the local schools which affiliate. 

The analysis includes the analysis of decorative items, art 

centers for the manufacture of Mughal Indian carpets, the most 

important artists and craftsmen, the similarities and differences 

between the carpet and  carpets Drawings in paintings, 

functional carpet function as an antique and the relationship 

between the shape of the carpet and its decoration and 

function, and general features of the Mughal Indian carpets. 

Chapter V: "Artistic influences on the Mughal Indian carpets" 

Discusses the most important artistic influences, whether the  

local effects or imported to the Mughal Indian carpets, in terms 

of the transmission crossings of these effects and 

manifestations of influence. 

- Conclusion of the most important results. 

- Supplements (a glossary of the most important terms in the 

study). 

- The list of sources and Arabic and foreign references. 

- Index of figures and photographs. 

-Catalog of figures and photographs. 



The study Includes introduction, Foreword and five chapters as 

follows: 

Introduction: 

Include the importance of the Study and the reasons for its 

choice, problematic research and difficulties, most previous 

studies and research methodology. 

Foreword: 

Which dealt with the historical period of the subject of the study 

which is between centuries (10:12), (16:18), with focus on the 

most important cultural and artistic aspects of the era of the 

Mughal emperors of India. 

Chapter One: "Industrial and decoration of the carpet and their 

names and uses" 

 which includes history of the emergence of carpets, and raw 

materials made of them, and the types of nodes and looms 

used in the industry, the industrial and decorative and dyeing 

methods and extracting colors, carpets names, the importance 

of carpets and its uses. 

Chapter II: "Descriptive study of the Mughal Indian carpets" 

The Chapter discusses descriptive study of the most important 

remaining Mughal Indian carpets. 

Chapter III: "Descriptive study of carpets through Mughal Indian 

Paintings 



The Applied Arts occupied an essential position between the 

Islamic Arts, Since Muslims Attained the Superiority in this field 

over other nations, the types of Applied Arts which flourished in 

the Islamic World have diversified such as ceramics, glass, 

wood, ivory, metal, rock crystal, fabric, carpets, leather books 

and others. 

The Muslims didn't limit themselves on developing The 

Manufacturing and Decorative techniques only, but developed 

new Methods in various Branches of applied arts, and nearly 

specialized in some of these arts, which been helped by the 

close link between the Arts and human life and his 

requirements that differed from age to another and from one 

place to another. 

Here in these papers we will focus on a form of Islamic arts 

which is "Mughal Indian Carpets, where I studied the Mughal 

Indian Carpets in an archaeological artistic way through the 

remaining Mughal Indian Carpets and Carpets drawings in 

Mughal Indian paintings and the local schools paintings, as the 

study was confined to the reign of the Mughal emperors of India 

in the period between (1526: 1858) 

Where I studied Mughal Indian Carpets as an integrated study 

descriptive and analytical to various kinds of Mughal Indian 

Carpets and their decorations, and to enrich the study I've 

compared the carpets models as a remaining antiques with 

carpets drawings in mughal Indian paintings which is distributed 

to museums around the world. 



inscriptions on it which came to serve the Safavid Shiism which was 

not a doctrine in India. 

- The study proved the diversity of artistic influences expatriate to the 

Indian Mughal carpets. 

- The study proved the permanence of local Indian influences in the 

decoration styles of Indian Mughal carpets. 

- The study proved after counted reached by the researcher from 

Mughal Indian carpets that they are divided in terms of decorations to 

six models (carpets with floral motifs, prayer Carpets, carpets with 

figurative motifs, carpets with Central Medallion, carpets with 

geometric motifs and Carpets with European-style decorations). 



- The study proved that most of the Indian Mughal carpets carried on 

vertical looms to allow the full implementation of figurative and 

landscape motifs. 

- The study proved the relationship between the shape of the carpet 

and the decorative topics applied on it and its use as an antique(Its 

functional purpose). 

- The study proved the correct date of some artifacts and its 

attribution to the Indian Mughal period depending on the decorative 

style. 

- The study proved the possibility of recognizing the Indian Mughal 

carpet into types depending on the decorations, and this division never 

mentioned before in studying the Indian Mughal carpet. 

- The study proved the difference in decorations between the carpets 

manufactured in the imperial center and those which manufactured in 

local centers, where we found the last has a lower quality and technics 

than those attributed to the imperial one, it’s worth mentioning that 

the decorations of the local carpets characterized by the largeness of 

the decorative elements size compared to the empire school. 

- The study proved that Indian Mughal court artists where themselves 

the supervisors on the carpet industry. 

- The study proved that the artist did not adhere to the theory of 

symmetry or uniformity in the implementation of decorations, except 

in a few cases. 

- The study proved that there is no inscriptions on the Indian Mughal 

carpets despite the great number of Iranian carpets which have 



Appeal to researchers in the field of Islamic Archaeology to look to 

the Indian Mughal era and its arts and architecture and Islamic 

civilization and work to enrich the scientific research for more 

research in that era of Islamic history of the East. 

We have dealt in this study in a path of Islamic Applied Arts paths 

which is "the art of carpet" and the other applied arts in the Mughal 

Indian period still in need of further researches and studies, what is 

known for the scholars concerning metal, glass or ceramic or fabric or 

other arts which is related to India in the Islamic Period!!!? 

I was keen on every page of this study to highlight the extent of 

progress in the Indian imperial court and hope to be successful in this 

purpose. 

Perhaps from the most important findings of the study are what listed 

as follows: 

- The study proved the multiple use of the Mughal Indian carpets as 

some of them used to be placed on the ground and others used as  

curtains and also was used to cover the royal thrones and sometimes 

appeared as saddle over the back of horses and elephants, and in any 

case it reflects prosperity in the imperial court. 

- The study proved congruence and similarity between the Mughal 

Indian carpets and carpets drawings in Mughal Indian Paintings, 

where the artist paints what he finds from the carpets in the Mughal 

Indian court. 

- The study proved the frequent use of the Persian node (not) in the 

Indian Mughal carpet production. 
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 عن:، شبه القارة الهندية وحدودها مع دول الشرق األقصى (1خريطة )
Murrayl.Eiland Jr., Oriental Rugs Acomplete Guide, Laurence King, P. 294.
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 عن:، الهند قبل عصر أباطرة المغول (2خريطة )
Amita Satyal, The Mughal Empire, Overland trade, and merchants of 

Northern India, 1526-1707, requirements for the degree of doctor, university 

of California, Berkeley, p. 7. 
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 .Ibid., p.9عن: ، م(6251:  6271اإلمبراطورية المغولية الهندية ) (3خريطة )

 

 
 .Ibid., p.10عن: ، م(6151:  6152اإلمبراطورية المغولية الهندية ) (4خريطة )
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 عن:، المراكز الفنية لصناعة السجاد في عصر أباطرة المغول بالهند (5خريطة )

http://wwwnc.cdc.gov/map-india.png. 11/3/2012. 

 

 تعريب الباحث
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 عن:، م61في القرن  هنديةشبكة الطرق التجارية بمدينة دلهي ال  (6خريطة )
Percival Spear, Twilight of the mughuls, studies in late mughul Delhi, 

Campridge university press, 1951, pl. 1. 
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" أقدم سجادة باقية ترجع للقرن الخامس Pazyryk Carpetزخارف سجادة الباليولثك " (1شكل )

 عن:يالد محفوظة بمتحف اإلرمتياج، قبل الم
Fabio Formenton, Oriental Rugs and Carpets, Hamlyn, London, 1979, p. 14. 

 

 
 الباليولثك. لفارس يمتطى صهوة جوادة في زخارف إطار سجادرسوم  (2شكل )

 عمل الباحث
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 خيوط الصوف والقطن والحرير المستخدمة فى عمل السداه واللحمة والعقدة (3شكل )

 
 

 
 

 
 عن:، العقدة الفارسية المستخدمة فى صناعة السجاد (4شكل )

C.E.C. Tattersall, Notes on carpet-knotting and weaving, Victoria and Albert 

Museum, London, 1969, pl.7. 
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 عن:، العقدة التركية المستخدمة في صناعة السجاد( 5شكل )

C.E.C. Tattersall, Notes on carpet-knotting and weaving, pl.6. 
 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 عن:، مكونات النول المعد لصناعة السجاد (6شكل )

C.E.C. Tattersall, Notes on carpet-knotting and weaving, pl.12. 
 
 

 
 عن:صناعة السجاد،  بعض األنوال المستخدمة في (:7ل )شك

Enza Milanesi, The Carpet, pl.D. 
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 عن:ى النول لبداية عملية نسج السجاد، تثبيت خيوط السداه عل (8شكل )

C.E.C. Tattersall, Notes on carpet-knotting and weaving, pl.11. 
 

 
 ن:ع، عة السجاد قديما  صنا (9شكل )

George Watt, Indian Art at Delhi, 1903, being The official Catalogue of the 

Delhi Exhibition, 1902-1903, Calcutta, pl. 55. 
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 حديثا  وتوزيع األلوان أثناء الصناعة السجادصناعة  (11شكل )

، جمهورية إيران اإلسالمية، طهران، عن: شيرين صور اسرافيل، طراحان بزرك فرنش إيران
 .864هـ، ص 1731
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 عن:، والفرنشات )الشراريب(نهايات السجاد عمل  (11شكل )

C.E.C. Tattersall, Notes on carpet-knotting and weaving, pl.4. 

 
 عن:فل إلى أعلى أثناء عملية الصناعة، نسج السجاد من أس (12شكل )

C.E.C. Tattersall, Notes on carpet-knotting and weaving, pl.13. 
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 عن: ، االدوات المستخدمة فى صناعة السجادبعض  (13شكل )

Fabio Formenton, Oriental Rugs and Carpets, p. 51. 
 

 

 

 
م(، محفوظة بمكتبة شستر بيتي 16هـ/11)توتي نامه(، )قصورة من مخطوط  (14شكل )

 عن:في العصر المغولي الهندي،  والنسيجصناعة السجاد توضح بدبلن، 
The Indian Heritage, p. 42. 
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 رسم لفازة ينبثق منها فروع نباتية منفذة في ساحة السجادة( 15شكل )
 عمل الباحث
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 رسم فرع نباتي كبير يحمل فروع كثيرة منفذ في ساحة السجاد المغولي الهندي. (16شكل )

 عمل الباحث
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 (17شكل )

 
 نماذج لزخرفة األرابيسك المنفذة في ساحة السجاد المغولي الهندي (18شكل )

 عمل الباحث

 
 .شجيرات كثيفة األوراق منفذة على السجاد المغول الهندي( 19شكل )

 عمل الباحث
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 رسم النخلة بشكل واقعي منفذة على السجاد المغولي الهندي. (21شكل )

 عمل الباحث
 
 
 

 
 أشجار السرو العثمانية المنفذة على السجاد المغولي الهندي( 21شكل )

 عمل الباحث    
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 وريدات متعددة البتالت منفذة على السجاد المغولي الهندي. (22شكل )

 عمل الباحث
 

 

 
 فرع نباتي يحمل أزهار ذات قواعد كأسية وأزهار اللوتس الصينية( 23شكل )

 عمل الباحث
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 وراق الرمحية المسننة ذات التعريشات المنفذة على السجاد المغولي الهندي.( األ48شكل )
 عمل الباحث

 

 
 عن:، أزهار التوليب المنفذه على السجاد المغولى الهندى (25شكل )

Stuart Cary Welch, etal. The Emperors, Album "Images of Mughal India", 

The metropolitan Museum of Art, New York, p. 25. 
 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 أزهار النسرين المنفذة على السجاد المغولي الهندي. (26شكل )

 عمل الباحث
 
 

 
 نماذج زهرة الخشخاش المنفذة على الفنون المغولية الهندية. (27شكل )

 .741عن: ربيع حامد خليفة، تحف معدنية "طراز البيدري" ص
 

 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 ولي الهندي.زهرة عود الصليب المنفذة على السجاد المغ( 28شكل )

 عمل الباحث  
 

 

 
 أمثلة ألشكال مختلفة من زهرة القرنفل (29شكل )

عن: داليا أحمد فؤاد الشرقاوي، الزخارف اإلسالمية واالستفادة منها في تطبيقات زخرفية 
 .7م، ص4111معاصرة، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، حلوان، 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 

    
 

 المنفذة على السجاد المغولي الهندي. نماذج أزهار القرنفل (31شكل )
 عمل الباحث

 

 
 

 فرع نباتي يحمل أزهار منفذة بطريقة واقعية على السجاد المغولي الهندي.( 31شكل )
 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 

 
 
 

 فروع نباتية تحمل ثمار وأزهار منفذة بشكل واقعي.( 32شكل )
 عمل الباحث  

 

 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 ة المغولية الهنديةالصالحاريب فى سجاجيد مشكال الأ (33شكل )

 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 الصالة المغولية الهنديةحاريب فى سجاجيد مشكال الأ (34شكل )

 عمل الباحث
 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 

 .الصالة المغولية الهنديةحاريب فى سجاجيد مشكال الأ (35شكل )
 عمل الباحث

 
 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 

 .الصالة المغولية الهنديةحاريب فى سجاجيد مشكال الأ (36شكل )
 عمل الباحث

 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 

 .الصالة المغولية الهنديةحاريب فى سجاجيد مشكال الأ (37شكل )
 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 

 .الصالة المغولية الهنديةحاريب فى سجاجيد مشكال الأ (38شكل )
 عمل الباحث

 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 

 .الصالة المغولية الهنديةحاريب فى سجاجيد مشكال الأ (39شكل )
 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 .الة المغولية الهنديةالصحاريب فى سجاجيد مشكال الأ (41شكل )

 عمل الباحث
 

 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 

 

 

 

 

 

 
رسم لفيل في وضعية حركة منفذ بواقعية ويمتطيه أمير ضمن منظر تصويري  (41شكل )

 على السجاد المغولي الهندي.
 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 (42شكل )

 
 (43شكل )

 
 (44شكل )

 
  (45شكل )

نظر تصويري على السجاد رسوم األسود والنمور والغزالن تعدو في واقعية منفذة ضمن م
 لهندي.المغولي ا

 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 

 .يمتطى فيال  منفذ ضمن منظر تصويرى على السجاد المغولى الهندى أمير( 46شكل )
 عمل الباحث  

 

 

 
 فارس يمتطى صهوة جواده منفذ ضمن منظر تصويرى على  (47شكل )

 السجاد المغولى الهندى
 عمل الباحث

 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 لمنفذ ضمن منظر تصويري على السجاد المغول الهندي.رسم التنين ا( 48شكل )

 عمل الباحث

 
 

 رسم ألسد بشكل محور عن الطبيعة منفذ ضمن منظر تصويري على ( 49شكل )
 السجاد المغولي الهندي.

 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 

 
 رسم لفتاة حول رأسها هالة منفذة على السجاد المغولي الهندي. (51شكل )

 عمل الباحث

 
 ر افتراس منفذ ضمن منظر تصويري على السجاد المغولي الهندي.منظ( 51شكل )

 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 عن: سجاجيد ذات رسوم الجامة الوسطى، الشكل العام لل (52شكل )

Enza Milanesi, The Carpet, p. 46. 
 

 
 وأجزاء منها في األركان األربعة منفذة على الجامة الوسطى رسم  (53شكل )

 .السجاد المغولي الهندي
 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 رسم البخارية كجامة وسطى مملوءة بزخارف نبايتة على السجاد المغولي الهندي.( 54شكل )

 عمل الباحث

 
 على السجاد المغولى الهندىمنفذة  مفصصة بداخلها زخارف نباتية ةشكل جام (55شكل )

 عمل الباحث



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 

  
 

ائر منفذة على السجاد المغولي رسم أشكال مستطيالت بداخلها أشكال مربعات ودو ( 56شكل )
 الهندي، عن:

Kntted Rugs from India eastern-Turkestan, China, Tibet and Europe, Pl. 6. 

 
 
 
 

 
 شكل المثمنات تحصر بداخلها أشكال معينات منفذة على السجاد المغولي الهندي.( 57شكل )

 عمل الباحث
 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
معين يحصر بداخله زخارف هندسية مجردة منفذ على السجاد المغولي ( رسم 84شكل )

 الهندي، عن:
Kntted Rugs from India eastern-Turkestan, China, Tibet and Europe, Pl. 5. 

 
التصميم العام للسجاد المغولي الهندي، عبارة عن ساحة وسطى يحيط بها ثالثة  (59شكل )

 إطارات أكبرها اإلطار األوسط.
 عمل الباحث

 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 (61شكل )
 

 
  (61شكل )
 

 
 (62شكل )
 

 
 (63شكل )
 

 
  (64شكل )

 نماذج اإلطار األوسط للسجاد المغولي الهندي



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 

 
 (65شكل )
 

 
 (66شكل )
 
 

 
 (68(                                  شكل )67شكل )

 

 
  (69شكل )

 .لسجاد  المغولى الهندىاإلطار األوسط لنماذج 
 
 
 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 
 
 

 
 

 منظر فيليين يتصارعان منفذ على السجاد والخزف وتصاوير ( 71شكل )
 العصر المغولي الهندي.

 عمل الباحث
 
 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 الطراز الواق واق مرسوم باأللوان على الحجر. (71شكل )

 
 (72شكل )

 
 (73شكل )

 
  (74شكل )

حجر في العصر تشابه زخارف إطارات السجاجيد مع الزخارف المرسومة باأللوان على ال
 المغولي الهندي مما يعكس الوحدة الفنية.



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 

 
 (75شكل )

 
 (76شكل )

 وجد بكثرة في زخارف السجاد المغولي الهندي أشكال توضح نقش الشاه عباس كتأثير إيرانى
 .Enza Milanesi, The Carpet, p. 53عن: 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 
 

( كتأثير أوربي وافد E.R)رسم التاج الملكي البريطاني على جانبيه أسدين وحرفي ( 77شكل )
 على السجاد المغولي الهندي.

 عمل الباحث

 
والتي ظهر بعضها شارات الجيش االنجليزى وشركة الهند الشرقية اإلنجليزية  (78شكل )

 عن:، المغولي الهندي على السجادكتأثير أوروبي 
Anthony Wagner, Heraldry in England, penguin books, pl. 2. 



 الــــاألشك                                                                          السجاد المغولي الهندي 

 

 
 فرع نباتي مرسوم بطريقة محورة عن الطبيعة منفذ على السجاد المغولي الهندي.( 79شكل )

 عمل الباحث
 

 
 

رسم لجامة وسطى على النسق األوروبي ذات زخارف نباتية محورة عن الطبيعة ( 81شكل )
 منفذة عل السجاد المغولي الهندي.

 عمل الباحث



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتالوج اللوحاتكتالوج اللوحات
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
    عن:عن:  ،مدينة الهور (،م0361:  0361 )، سجادة ذات زخارف نباتية  ((11))لـوحـــة لـوحـــة 

Lark E.Mason, Asian Art, p.262. 
  

  
محفوظة   ،مدينة الهور ،،(م0361:  0361 )، سجادة ذات زخارف نباتية ((22))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن:عن:، متحف الوطني بالكويتبال
Barbara Brend, Islamic Art , P.225. 



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
متحف بب  محفوظةمحفوظة ،مدينة الهور،، (م0361: 0361)، سجادة ذات زخارف نباتية ((33))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:عن:، المترو بوليتان بنيويورك
George Michell, Mughal Decoration, p.190.  

 

 
 تفاصيل من اللوحة السابقةأ( 3)لـوحـــة لـوحـــة 

 



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 
 
 
 

 
                      عن:، مدينة الهور(، م01/هـ00)ق ،سجادة تعليق ذات زخارف نباتية  ((44))ـة ـة لـوحــلـوحــ

http://www.shangrilahawaii.org/Islamic-Art-Collection/Collection-

Highlights/Textiles-and-Carpets/ 
J. Barry O'Connell Jr., Flowers in Mughal and Persian Rugs and Islamic 

Miniature Paintings, 10/5/2013. 

http://www.shangrilahawaii.org/Islamic-Art-Collection/Collection-Highlights/Textiles-and-Carpets/
http://www.shangrilahawaii.org/Islamic-Art-Collection/Collection-Highlights/Textiles-and-Carpets/


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
محفوظة    ،مدينة الهور (،م 0361 : 0361) ،سجادة ذات زخارف نباتية  ((55))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، وركبنيوي  Frick Collectionبمجموعة 
Hali , The International Magazine Of Antique Carpet, P.25. 

 

        
  أ،ب( تفاصيل من اللوحة السابقةأ،ب( تفاصيل من اللوحة السابقة  55لوحتا )لوحتا )



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
متحف محفوظة ب ،الهور مدينة (،م0361:0361) ،سجادة ذات زخارف نباتية ((66))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، المترو بوليتان بنيويورك
http://www.bashircarpets.com/paca.html 
J. Barry O'Connell Jr., Flowers in Mughal and Persian Rugs and Islamic 

Miniature Paintings, 10/5/2013. 

            
  أ،ب( تفاصيل من اللوحةالسابقةأ،ب( تفاصيل من اللوحةالسابقة66لوحتا)لوحتا)

http://www.bashircarpets.com/paca.html


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  

 
محفوظة بمتحف المتروبوليتان ، (م01/هـ00ق )، سجادة ذات زخارف نباتية ((77))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، بنيويورك
Ezna Milanesi, The Carpet, p.130.  

  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
 عن: ،مدينة الهور ،(م01/هـ00)ق ،سجادة ذات زخارف نباتية ((88))لـوحـــة لـوحـــة 

http://www.spongobongo.com/mughal3.htm 
J. Barry O'Connell Jr.Mughal Indian Carpet first half Seventeenth Century, 

10/5/2013. 

  
  

http://www.spongobongo.com/mughal3.htm
http://www.spongobongo.com/mughalp.htm


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  

  

  
  
  

  
  ،أ(تفاصيل من اللوحة9لوحة)

متحف بب  محفوظةمحفوظة  ،،(م01/هـ00)قالنصف األول من ، سجادة ذات زخارف نباتية ((99لـوحـــة )لـوحـــة )
 عن:، ، المتروبوليتان بنيويورك

http://www.spongobongo.com/mughal3.htm 
J. Barry O'Connell Jr.Mughal Indian Carpet first half Seventeenth Century, 

10/5/2013. 

  

http://www.spongobongo.com/mughal3.htm
http://www.spongobongo.com/mughalp.htm


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  
  
  

  
 عن: ،،(م01/هـ06ق(، سجادة ذات زخارف نباتية ((1111))لـوحـــة لـوحـــة 

http://www.spongobongo.com/ca97n428.htm 

J. Barry O'Connell Jr. Deccani Silk Rug Mughal Floral Lattice Carpet, 

10/5/2013. 

  

 
 

تفاصيل ،أ(11لوحة)
 اللوحة الالالل من

http://www.spongobongo.com/ca97n428.htm
http://www.spongobongo.com/mughalp.htm


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  أ( تفاصيل من اللوحةأ( تفاصيل من اللوحة1111لوحة )لوحة )

، ، مدينة الهور ،(م01/هـ00)قالنصف األول من ، سجادة ذات زخارف نباتية ((1111))لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ، Rogersمحفوظة بمجموعة

Ezna Milanesi, The Carpet, pl.264. 
 
 



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  

  
 عن:، مدينة الهور (،م01هـ،00ق) ،سجادة ذات زخارف نباتية ((1212لـوحـــة )لـوحـــة )

Ulrich schurmann , oriental carpets ,  p.75. 



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
محفوظة في ، مدينة أجرا (،م01هـ،00)قمنتصف ،سجادة ذات زخارف نباتية ((1313))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، متحف المتروبوليتان بنيويورك
Daniels Walker, Oriental Rugs of The Hajji Babas, pl. 33. 



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
محفوظة بمتحف ، ، مدينة الهور (،م0311سنة ) ،سجادة ذات زخارف نباتية ((0101لـوحـــة )لـوحـــة )

   عن:، المترو بوليتان بنيويورك
friedrich sarre and Hermann trenkwald ,Old oriental carpets, volumell, pl. 34. 



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
، الهور، (م01/هـ00)ق، بداية (م03 هـ،01)ق نهاية، سجادة ذات زخارف نباتية ((1515لـوحـــة )لـوحـــة )

 عن:، محفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك
friedrich sarre and Hermann trenkwald, Old oriental carpets , pl. 56. 

 

  
محفوظة بمتحف ، ، مدينة الهور ،(م01/هـ00)ق، سجادة ذات زخارف نباتية ((1616لـوحـــة )لـوحـــة )

  عن:، المترو بوليتان بنيويورك
friedrich sarre and Hermann trenkwald ,Old Oriental carpets,pl. 57 . 



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

بوليتان المترو  محفوظة بمتحف (،م0361سنة ) ،سجادة ذات زخارف نباتية ((1717))لـوحـــة لـوحـــة 
 عن:، بنيويورك

friedrich sarre and Hermann trenkwald ,Old oriental carpets ,pl. 58 . 

 

  
  

  

تفاصيل  (أ،ب17)تالوح
 من اللوحة



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  

  
متحف الفن ب محفوظة،مدينة الهور (،م0311سنة )،سجادة ذات زخارف نباتية ((1818لـوحـــة )لـوحـــة )

  عن:، اإلسالمي ببرلين
Jacqueline Bing, Islamic Works Of Art Carpets And Textiels,p.49. 

 

 

  
  السابقةالسابقةتفاصيل من اللوحة تفاصيل من اللوحة   أ،ب(أ،ب(1818))لوحتا لوحتا 

  
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  

  
، مدينة الهور، (م01/هـ00)قالنصف الثاني من ، سجادة ذات زخارف نباتية ((1919لـوحـــة )لـوحـــة )

  عن:، محفوظة بمتحف المترو بوليتان بنيويورك
M.s Dimand , and Maily Jean , Oriental Rugs In The Metropolitan Museum 

Of Art, p.117.  
  
  
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  

  
 عن:، (م01/هـ00نهاية)ق ،رف نباتيةسجادة ذات زخا ((2121لـوحـــة )لـوحـــة )

http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-

KC27/ 
 
  

http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-KC27/
http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-KC27/


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  

  
 عن:، (م01/هـ06)ق،سجادة ذات زخارف نباتية   ((2121لـوحـــة )لـوحـــة )

http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-

KC27/ 
  

http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-KC27/
http://www.exoticindia.com/product/textiles/black-and-beige-mughal-carpet-KC27/


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
محفوظة بمجموعة  ،هورمدينة ال(،م01 /هـ06ق )، سجادة ذات زخارف نباتية ((2222لـوحـــة )لـوحـــة )

 عن: ، "Colonel Sir John Murrayخاصة "
Yves Mikaeloff, Great Carpets of the World, P.203. fig.181. 

  

  
  تفاصيل من اللوحة السابقةتفاصيل من اللوحة السابقة  أ،ب(أ،ب(2222))لوحتا لوحتا 



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  

  
 عن:، (م01/هـ06)ق، سجادة ذات زخارف نباتية ((2323))لـوحـــة لـوحـــة 

http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/891/900 

Room 33 | Mughal India 1500-1900 gallery, Discover the paintings and 

decorative arts of the Mughal period - the most powerful and lasting of the 

Islamic dynasties in India. 
  

http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/4/891/900


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
محفوظة بالمتحف ، (م01/هـ00)قالنصف الثاني ، سجادة ذات زخارف نباتية ((2424لـوحـــة )لـوحـــة )

 عن:، اإلسالمى ببرلين
Kunst der Weltin den Berliner Museen , p.7. 

  
  تفاصيل من اللوحة السابقةتفاصيل من اللوحة السابقةأ( أ( 2424لوحة )لوحة )



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  
  

  
 عن: ،ميرإقليم كش (،م01//هـهـ0000)ق)ق،،سجادة ذات زخارف نباتية ((2525لـوحـــة )لـوحـــة )

http://www.google.com/search?hl=ar&imgrefurl= mughal+india + 

carpet&gs_l=img.3...710516. 

 
  
  

http://www.google.com/search?hl=ar&imgrefurl=%20mughal+india%20+%20carpet&gs_l=img.3...710516.
http://www.google.com/search?hl=ar&imgrefurl=%20mughal+india%20+%20carpet&gs_l=img.3...710516.


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
محفوظة بمتحف ، مدينة أجرا(، م 0361:  0361)  ،،سجادة ذات زخارف نباتية ((2626لـوحـــة )لـوحـــة )

 عن:، المترو بولتيان بنيويورك
http://www.jozan.net/2006/Mughal-Jail-Carpets.asp 

Dhruv Chandra - The Carpet Cellar, New Delhi 7 February 2006. Mughal Jail 

Carpets 

  
 أ( تفاصيل من اللوحة26لوحة )

http://www.jozan.net/2006/Mughal-Jail-Carpets.asp
http://www.carpetcellar.com/


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  

  
 ، (م01/هـ00)ق بداية (م03هـ،01)ق نهاية، سجادة ذات زخارف نباتية ((2727لـوحـــة )لـوحـــة )

 عن:، مدينة أجرا
Kunst der Weltin den Berliner Museen , p.74. 

  
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  

  
 عن: ،إقليم كشمير (،م01/هـ00)ق، باتيةسجادة ذات زخارف ن ((2828لـوحـــة )لـوحـــة )

http://www.asia.si.edu/collections/islamic.asp,Indian Carpets, Kashmir 

Carpets.  
  
  
  
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  

  
 عن:، مدينة أجرا، (م01/هـ00)ق، سجادة ذات زخارف نباتية محورة ((2929لـوحـــة )لـوحـــة )

Stanley Reed , ORIENTAL Rugs and Carpets , p.120. 
  
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
محفوظة بمتحف النسيج ، (م01/هـ00)ق ،جزء سجادة ذات زخارف نباتية ((3131ـــة )ـــة )لـوحلـوح

 عن:، بواشطن
Daniels Walker, Oriental Rugs of The Hajji Babas,  ppll..3355  

  
  

  
 عن:،مدينة أجرا، (م01/هـ00ق)، سجادة ذات زخارف نباتية ((3131لـوحـــة )لـوحـــة )

Hali,contents. Inhalt, vol.4,no.2, 1981. 
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  

  
صنعت في الورش ، (م01/هـ00ق) ،جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ((3232لـوحـــة )لـوحـــة )

 عن:، محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي بإستانبول، اإلمبراطورية شمالي الهند
Wilhem Von Bode Ernst Kühnel, Arntique Rugs from the near East Klinkhart 

&Biermann,p.167. fig.122.  
  
  
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
 عن: ،مدينة أجرا (،م01/هـ06)ق، سجادة ذات زخارف نباتية ((3333لـوحـــة )لـوحـــة )

http://www.jozan.net/2006/Mughal-Jail-Carpets.asp 

Dhruv Chandra - The Carpet Cellar, New Delhi 7 February 2006. Mughal Jail 

Carpets 

  
  أ( تفاصيل من اللوحة33لوحة)

http://www.jozan.net/2006/Mughal-Jail-Carpets.asp
http://www.carpetcellar.com/


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  
  

  
  عن:عن: ،(م01/هـ00)ق ،سجادة ذات زخارف نباتية ((3434لـوحـــة )لـوحـــة )

Jacqueline Bing, Islamic Works Of Art Carpets And Textiels, p.41.  

  
  
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  

  
عت في الورش اإلمبراطورية صن ،(م01/هـ00ق) ،سجادة ذات زخارف نباتية ((3535لـوحـــة )لـوحـــة )

 عن: ،محفوظة بمتحف بودابست للفنون ،بالهند
Exhibition in the Miskolc Gallery from the Collection of the Budapest 

Museum of Applied Arts, Knotted Rugs from India Eastern-Turkestan, 

China, Tibit and Europe,Pl.2.  
  
  
  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
  

  
  

  
مدينة ، (م01/هـ00)ق ،جزءان من سجادة مغولية هندية ذات زخارف نباتية ((3636لـوحـــة )لـوحـــة )

 عن: ،Kuwait National Museumمتحف محفوظة ب ،الهور
Sotheby's, Fine Oriental And European Carpets, New York Sat. June 1989 . 

Catalogue. 

  



  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

  
هذا ، مدينة الهور (،م 0361 :0361) ،جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ((3737لـوحـــة )لـوحـــة )

  عن:  ،،الجزء محفوظ بمتحف المترو بولتيان بنيويورك
http://www.jozan.net/oriental-rugs/AuctionInvent.asp?User=Bonhams 

270404&Item=1042 

Bonhams, Oriental & European Carpets and Rugs, 27. april 2004 

Mughal Indian carpet fragment 

 

  
 عن: ،مدينة أجرا (،م0366سنة ) ،جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ((3838لـوحـــة )لـوحـــة )

Stuart Cary Welch, INDIA ART and Culture , p.153.  

http://www.jozan.net/oriental-rugs/AuctionInvent.asp?User=Bonhams%20270404&Item=1042
http://www.jozan.net/oriental-rugs/AuctionInvent.asp?User=Bonhams%20270404&Item=1042


  اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
  عن:، الهور مدينة، اإلمبراطور أكبرعصر ، ةجزء من سجادة ذو زخارف نباتي ((3939لـوحـــة )لـوحـــة )

George Michell, The Majesty of Mughal Decoration, The Art and 

Architecture of Islamic India, Thames &Hudson, p.188.  

  
محفوظة  ،الهور مدينة ،(م0361: 0301) ،جزء من سجادة ذو زخارف نباتية ::((4141لـوحـــة )لـوحـــة )
 تم تصوير التحفة من العرض المتحفي بمتحف أكسفورد. ،نمتحف أكسفورد بلندب



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
، مدينة الهور، محفوظة (م6161سنة )جزء من سجادة ذو زخارف نباتية،  (14)لـوحـــة لـوحـــة 

 .تم تصوير التحفة من العرض المتحفي بمتحف أكسفورد ،بمتحف أكسفورد بلندن
 
 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
مدينة الهور، محفوظة  ،(م61/هـ66ق)جزء من سجادة ذو زخارف نباتية،  (1414))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:  يورك،بمتحف المترو بوليتان بنيو 
friedrich sarre et d'industrie ,anciens tapis d'orient , pl.38. 

 
 

 
، ُصنعت بمصانع البالط (م61/هـ66ق) جزء من سجادة ذو زخارف نباتية، ((1414))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،محفوظة بمتحف المترو بوليتان بنيويورك، اإلمبراطوري المغولي بالهند
- friedrich sarre et d'industrie ,anciens tapis d'orient, , pl. 60.    
- Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the Mughal Era, 

The Metropolitan Museum of Art, New York, 1998, p. 24. 

 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
، صنعت في (م61/هـ66ق)ثالثة أجزاء من سجادة ذات زخارف نباتية،  (11)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:  ،The Frick-collection, New Yorkورية بالهند، محفوظة بـ المصانع اإلمبراط
Islamische kunst verborgene schätze, Ausstellung des museums fürislamische 

kunst, pl.301. 

 

  
صنعت بالمصانع ، (م61/هـ66ق) جزء من سجادة ذو زخارف نباتية، ((1414))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن:  ف الفنون الدقيقة ببوسطن،محفوظة بمتح ،اإلمبراطورية بالهند
Walter b.denny, oriental rugs, cooper hewitt museum p.108. Pl.75.  

  



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  

  
ُصنعت بالمصانع اإلمبراطورية  ،(م61/هـ61بداية)قسجادة ذات زخارف نباتية،  ((1414))لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ، محفوظة بمتحف اللوفر بباريس، بالهند

  .611، ص(ون اإلسالمية بمتحف اللوفرروائع من مجموعة الفن)كتالوج  



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  
  

  
   عن:  ،، مدينة أجرا(م61/هـ66)قسجادة ذات زخارف نباتية، منتصف ((1414))لـوحـــة لـوحـــة 

                                         Kunst der Weltin den Berliner Museen, p.301. 
 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
 ,Piacenzaمال الهند، محفوظة بـ ، ش(م61/هـ61)ق،سجادة ذات زخارف نباتية (14)لـوحـــة لـوحـــة 

Malair collection ،:عن 
           Ezna Milanesi, The Carpet, p.146.               
 
 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  
 ، إقليم كشمير،(م61/هـ66)قالنصف األول سجادة ذات زخارف نباتية،  ((1414))لـوحـــة لـوحـــة 

 Sotheby's Carpets from the j, Paul Getty Museum, New York cityمحفوظة بـ 
 عن:

http://www.spongobongo.com/mughalp.htm 

 

  
  تفاصيل من اللوحة السابقةتفاصيل من اللوحة السابقةأ( أ( 1414لوحة )لوحة )

http://www.spongobongo.com/mughalp.htm


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  
 عن:، إقليم كشمير،(م61/هـ66)ق سجادة ذات زخارف نباتية، ((4545))لـوحـــة لـوحـــة 

http://www.spongobongo.com/em/em9704.htm 

  
  تفاصيل من اللوحة السابقةتفاصيل من اللوحة السابقةأ( أ( 4545))لـوحـــة لـوحـــة 

http://www.spongobongo.com/em/em9704.htm


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
، (م61/هـ66ق)بداية  (م61/هـ61ق) نهايةجزء من سجادة ذو زخارف نباتية،  (44)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:  محفوظة بمتحف اللوفر بباريس،
Yves Mikaeloff, Great Carpets of the World, p.202.fig.180. 

 
 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
محفوظة بمتحف الفن  ،(م61/هـ61)ق جزء من سجادة ذو زخارف نباتية، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:  والصناعة بفينا،
Ernst J.Grube , The World Of Islam, Pl. 88.  

 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
مدينة الهور، محفوظة بمتحف  (،م6161)سنة  سجادة ذات زخارف نباتية، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:  كتوريا وألبرت بلندن،في
                  Victoria & Albert Museum, Indian Embridery, Fig. 55. 

  



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت ، (م61/هـ66)ق سجادة ذات زخارف نباتية، ((4141))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ، بلندن
ERNST J.GRUBE , THE WORLD OF ISLAM, Pl.89. 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 ، شمال الهند،(م61/هـ66)ق األول النصف ،ء من سجادة ذو زخارف نباتيةجز  (44)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:  محفوظة بمتحف المتروبوليتان فى نيويورك،
Master piaces in the metropolitan museum of art, p.263. 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 

 
، محفوظة بمتحف (م61/هـ66)ق النصف األول نباتية، سجادة ذات زخارف (44)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:  تان فى نيويورك،المتروبولي
http://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/indian-rug-

4065.html 

http://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/indian-rug-4065.html
http://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/indian-rug-4065.html


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
محفوظة بمتحف ، (م61/هـ66)ق النصف األولسجادة ذات زخارف نباتية،  (44)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: بنيو يورك، المتروبوليتان
 http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-

Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design 

 
محفوظة في ، (م61/هـ61)قسجادة صالة من العصر المغولي الهندي،  ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

Textile Museum Washington، :عن 
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-

Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design 

http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
مدينة الهور، (،م61/هـ66)قسجادة صالة من العصر المغولي الهندي،  ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: بنيويورك،محفوظة بمتحف المتروبوليتان 
                    http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-

Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design 
  

  

http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design
http://www.orientalrugtalk.com/forums/entry.php?1188-Antique-17th-Century-Mughal-Oriental-Rugs-8036-with-garden-design


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  
، إقليم كشمير، متحف (م61/هـ66ق)سجادة صالة من العصر المغولي الهندي،  ((4545))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: بودابست للفنون،
Kntted rugs from india eastern –Turkestan, china, Tibet and Europe, pl.1.  

 
 

 

 

 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 

 

  
، مدينة (م6161: 6111)سنة  سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: الهور، متحف المترو بوليتان بنيويورك،
- Ulrich schurmann, oriental carpets india and Pakistan, p.228. 

  

  



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
الهور،  مدينة ،(م6116سنة ) ،سجادة صالة من العصر المغولي الهندي ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: حف المترو بوليتان بنيويورك،محفوظة بمت
Stuart Cary Welch, INDIA ART and Culture, p.138.  

 
 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
 عن: مدينة الهور، ،(م61/هـ66ق) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

  Walter b.denny, oriental rugs,  p.109. Pl.75.  
 
 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 

 

 Theمحفوظة بـ  م(،6161: 6111) لمغولي الهندي،سجادة صالة من العصر ا (41)لـوحـــة لـوحـــة 

Khalili Colllection ،:عن 
J.M. Rogers, The Arts of Islam, Master Pieces from the Khalili Collection, 

P.336. 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
، (م61 /هـ66)قسجادة صالة من العصر المغولي الهندي، النصف الثاني  ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

                     عن:                  ،وألبرت بلندن محفوظة في متحف فيكتوريا

Barbara Brend, Islamic Art, p.224. 
  

 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
 عن:                                مدينة الهور، (،م61/هـ66)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm 

http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm
http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  
  

  
 عن:إقليم كشمير،  ،(م61/هـ61)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-museum-of-art-

galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-

south-asia-part-v/ 

Josheen Oberoi of Saffronart explores the stunning new galleries of Islamic 

art at the Met, a few centuries at a time. 

http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-museum-of-art-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-south-asia-part-v/
http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-museum-of-art-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-south-asia-part-v/
http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-museum-of-art-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-south-asia-part-v/
http://blog.saffronart.com/2012/10/12/the-metropolitan-museum-of-art-galleries-for-the-art-of-the-arab-lands-turkey-iran-central-asia-and-later-south-asia-part-v/


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
محفوظة بمتحف  ،(م61/هـ66)ق ،سجادة صالة من العصر المغولي الهندي ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: الفن والصناعة بفينا،
Fabio Formenton, Oriental Rugsand Carpets, p.44. 

  



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  
  

  
، إقليم كشمير، (م61/هـ61ق) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: محفوظة متحف فوج للفنون بكمبردج،
Walter b.denny, oriental rugs,p.110. Pl.26..  



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
إقليم كشمير،  ،(م61/هـ61)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((4545))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: المترو بوليتان بنيويورك،محفوظة بمتحف 
http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm

http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 

  
 عن: إقليم كشمير، ،(م61/هـ61)ق سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm 
 
 
 

http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm
http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
 Musée،محفوظة بـ (م61/هـ61ق) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، (44)لـوحـــة لـوحـــة 

historique des tissus, lyons:عن ، 
                               Enza Milanesi, The Carpet, Fig.184. 

 
 

 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 

 

 

 

 
، (م61/هـ61)ق النصف األولسجادة صالة من العصر المغولي الهندي،  (44)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، The David Collection, Copen Hagenمحفوظة بـ 
http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm 

 

  

  

http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm
http://www.metropolitancarpet.com/html/mughal.htm


 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  

  
محفوظة بمتحف  ،(م61/هـ66ق) سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، ((4141))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: المترو بوليتان بنيويورك،
         Ulrich schurmann , oriental carpets india and Pakistan, p.231.  

  



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
 عن:، (م61/هـ66ق) فمنتص سجادة صالة من العصر المغولي الهندي، (44)لـوحـــة لـوحـــة 

         Heritage Court life & Arts under Mughal Rule, Fig.198. 
 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
 ، محفوظة (م61/هـ66ق)سجاد صالة من العصر المغولي الهندي،  (44)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،(The Hermitage Museum, Inv.no.vt 1003)بـ
M.B. Piotrovsky and J.M.Rogers, Heaven on Earth Art from Islamic Lands, 

P.107. 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
ظة ، محفو إقليم الدكن، (م61/هـ61)قسجادة صالة جزء من سجادة صف كبيرة،  (44)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، "R 63.00" بمتحف النسيج بواشنطن تحت رقم
Milo Cleveland and Beach, the Magnificent Mughals, p.122. fig.7. 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 
 بداية (م61/هـ66ق) نهاية لمغولي الهندي،سجاد صف من العصر ا (44)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، ""VAM: I.S.56-1950، محفوظة في مجموعة خاصة (م61/هـ61ق)
Heritage Court life & Arts under Mughal Rule,Fig. 231. 
 

 
 السابقة اللوحة تفاصيل من (أ44)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

  

  
 مدينة الهور، ،(م61/هـ61)ق بداية سجادة صف من العصر المغولي الهندي، ((4444))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:
Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the Mughal Era, The 

Metropolitan Museum of Art, New York, 1998, p. 134. 

 

( تفاصيل ،أ44لوحة )
 من اللوحة السابقة



 اللوحـــــــات                                                                                   السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
 عن: ،، إقليم الدكن(م61/هـ61)قسجادة صف من العصر المغولي الهندي،  (45)لـوحـــة لـوحـــة 

Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the Mughal Era, The 

Metropolitan Museum of Art, New York, 1998, p. 136. 

  

،أ( تفاصيل من 45لوحة )
 اللوحة السابقة



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 Hewettمحفوظة بـ  ،(م21/هـ21)ق ،سجادة صف من العصر المغولي الهندي (18)لـوحـــة لـوحـــة 

Collection ،:عن 
Milo Cleveland and Beach, the Magnificent Mughals, p.127. pl.17. 

  
 ،إقليم كشمير ،(م21/هـ22)ق نهاية ،سجادة صالة من العصر المغولي الهندي ((1818))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن:
ABURER'S GUIDELEE ALLANE, ORIENTAL RUGS, p.119. 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
  عن: ،(م21/هـ22)ق ،سجادة صالة من العصر المغولي الهندي ((1133))لـوحـــة لـوحـــة 

Walter A.Hawley, ORIENTAL RUG,ANIIQUE And Modern, p.253.  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  
 إقليم ،(م21/هـ21)ق ،(م21/هـ22)ق ،الهندى سجادة صالة من العصرالمغولي ((  1818))لـوحـــة لـوحـــة 
  عن: ،كشمير

Walter A.Hawley, ORIENTAL RUG,ANIIQUE And Modern, p.255.  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
 ،جنوب الهند ،(م21/هـ21)ق بداية ،سجادة صالة من العصر المغولي الهندي (15)لـوحـــة لـوحـــة 

 .Nasim Akhtar, Islamic Art of India, p.149                                     عن:



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  
محفوظة بمتحف  ،مدينة الهور ،(م2111) ،سجادة ذات منظر تصويري رائع ((1166))لـوحـــة لـوحـــة     

  عن: ،الفنون الجميلة ببوسطن
Daniel Walker, flowers under foot ,new york , metropolitan museum of art, 

p.163:164 . 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  
  

  
  

  
  من اللوحة السابقةمن اللوحة السابقةفاصيل فاصيل أ،ب،ج( تأ،ب،ج( ت1616لوحات )لوحات )



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

          
 محفوظة بمتحف  ،مدينة الهور ،(م2011) ،ت منظر تصويريسجادة ذا ((1177))لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،بوليتان بنيويوركالمترو 

- F.R.Martin , "AHistory Of Oriental Carpets Before 1800"Oriental Rug 

Review vol VI, No 3June 1986 p. 65. 

- Dimand,m.s.ph.D.AHand book of muhammadan Art " Newyork , 1958 

the metropolitan Museum of Art , p.303-306 . 

 تفاصيل من اللوحة أ(17)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 

  

 ب،ج( تفاصيل من اللوحة السابقة 17لوحتا)

 

 

  

  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

      
صنعت في  ،(م21/هـ22)ق النصف األول ،سجادة ذات منظر تصويري ((1111))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،محفوظة بمتحف المترو بوليتان بنيويورك ،المصانع اإلمبراطورية المغولية بالهند
Daniel Walker, Flowers Under Foot, Newyork, Metropolitan Museum Of 

Art, p.55.  

تفاصيل  (18)  لـوحـــةلـوحـــة
 من اللوحة



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

                  

  
 Theمحفوظة بـ  ،مدينة الهور ،(م21/هـ22)ق ،سجادة ذات مناظر إفتراس ((8989))لـوحـــة لـوحـــة 

J.Paul Getty Museum ،:عن 
--  Bennett. Ianetal Rugs & carpets of the world Edison,pl.1:4.   

--  Kendrick.a.f. and tattersall.C.E.C Hand Woven Carpets 1922 rp, t. 

Newyork: Dover Publications, 1973,pl.2.  

 أ،ب،ج(89لوحات )
 تفاصيل من اللوحة



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
   عن: ،(م21/هـ22)ق ،سجادة ذات مناظر تصويرية ((8888))لـوحـــة لـوحـــة 

                  Islamic works of art, carpets and textiles,fig.98. 
  

  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
 عن: ،(م21/هـ21ق) ،منظر تصويريسجادة ذات  ((8888))لـوحـــة لـوحـــة 

 .11شكل ،112ص صالح الدين الشريف،
 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 

 
محفوظة بمتحف النسيج  ،(م21/هـ22)ق ،جزء من سجادة ذات منظر تصويري (83)لـوحـــة لـوحـــة 
                               عن: ،بواشنطن

 Enza Milanesi, The Carpet,Fig.135. 
 
 
 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
محفوظة  ،مدينة الهور ،(م2011) ،ظر تصويري ورسوم طيورسجادة ذات من ((8888))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،بمتحف الفن والصناعة بفينا
- sarre friedrich and trenk wald, hemann old oriental Carpets . trans A.F 

Kendrick . (Vienna Anton Schroll & co.): 1929,pl.2. 

--  Bennett, Ianetal rugs & carpets of the world . ( Edison : well Fleet 

press) 1977.pl.1.  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
السابقةالسابقة  أ،ب( تفاصيل من اللوحة88لوحتا )



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  
 محفوظة  ،مدينة الهور (،م2010)،سجادة ذات منظر تصويري ((8585))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن:، ، The Bernheimer Family Collectionبـ 
christie's : Islamic Works of art and Indian miniatures,18

th
 October , London, 

1994, lot.8.  

              

 تفاصيل من اللوحة السابقة أ،ب(85)تا لوح



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  
فتراس ((8686))لـوحـــة لـوحـــة  محفوظة  ،مدينة الهور ،(م21/هـ22ق) نهاية ،سجادة ذات مناظر صيد وا 

  عن: ،Courtesy The Textile Gallery , Londonبـ 
Hali, the international magazine of Antique carpet and textile art . November 

1998 . issue. 81.  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
مدينة  ،(م21/هـ22) منتصف ،سجادة تعليق ذات زخارف حيوانية ومنظر إفتراس (87)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،Lagan. Courtesy The Textile Gallery Londonمحفوظة بـ  ، الهور

- Victoria & Albert Museum, Indian Art, 1952, pl.25. 

--  Daniel Walker, Flowers Under Foot, Newyork, Metropolitan Museum 

Of Art, p.56.  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  
 عن: مدينةالهور، ،(م21/هـ22)ق ،سجادة ذات مناظر إفتراس وصيد ((8181))لـوحـــة لـوحـــة 

Murray Eilan Jr. And Contained In His Landmark Book "Chinese And Exotic 

Rugs " New York Graphic Society , Boston 1978, pl.4-5.  

      
 أ( تفاصيل من اللوحة81لوحة)



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  
محفوظة بـ ) ،مدينة الهور ،(م21/هـ22)ق ،سجادة ذات منظر تصويري ((8888))لـوحـــة لـوحـــة 

Lagan. Courtesy The Textile Gallery London) ،:عن                                

Daniel Walker, Flowers Under Foot, Newyork, Metropolitan Museum Of 

Art, p.54.  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  
 ،(م21/هـ22) بداية( م20/هـ21ق) ،طراز الواق واق دةأربعة أجزاء من سجا ((899899))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،محفوظة بمتحف المترو بوليتان بنيويورك
Basil Gray , the arts of india , fig. 212 . 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
 بداية (م20/هـ21)ق نهاية ،طراز الواق واق جزء من ساحة سجادة (898)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،محفوظة بمتحف اللوفر بباريس ،مدينة الهور ،(م21/هـ22)ق
Yves Mikaeloff, Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World, p.196. fig.173. 

 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

    

    
، محفوظة بمتحف الفنون (م2011) ،طراز الواق واق ةدء من سجااجز أ أربعةأربعة  ((898898))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،ان فرانسيسكوالدقيقة بس
Stuart Cary Welch, INDIA ART and Culture , pl.95.  

 

 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  
  عن: ،إقليم كشمير ،(م21/هـ22ق) ،سجادة ذات منظر تصويري ((893893))لـوحـــة لـوحـــة 

Islamic works of art carpets and textiles, p.110.. 
  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  

  

      
محفوظة ضمن  ،نة الهورمدي ،(م21هـ،22)ق ،سجادة ذات زخارف الجامة ((898898))لـوحـــة لـوحـــة   

  عن: ،مجموعة السجاد الهندي األصفهاني بمتحف المترو بوليتان
http://www.bashircarpets.com/paca.html 
Lahore carpet of the so – called indo isphahan type. 

  

  

  

  

 أ(898لوحة)
 تفاصيل من اللوحة

http://www.bashircarpets.com/paca.html


 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  

    
 
 ،مدينة الهور ،(م2011:2011) ،دة ذات زخارف الجامة الوسطيسجا ((895895))لـوحـــة لـوحـــة  

 عن: ،محفوظة بمتحف المترو بوليتان بنيويورك
Daniel Walker Flowers Under Foot, p.65.   

تفاصيل  أ(895لوحة)
 من اللوحة



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

--    

  

  

  

    
 عن: ،(م21/هـ22)ق ،سجادة ذات زخارف جامات مفصصة ((896896))لـوحـــة لـوحـــة   

stuart cary weleh , India  art and culture, p.207.  

تفاصيل  أ(896لوحة)
 من اللوحة



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
محفوظة بمتحف الفن  ،(م21/هـ22)ق ،سجادة ذات زخارف الجامة الوسطي ((897897))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،والصناعة بفينا
Walter A.Hawley, ORIENTAL RUG,ANIIQUE And Modern,p.44 .  

  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  
  ـمحفوظة ب) ،مدينة الهور ،(م21/هـ22ق) ،سجادة ذات جامة وسطي ((891891))لـوحـــة لـوحـــة 

Gulbenkian museum) ،:عن  
Facets of india art, asym posium held at the Vitoria and albert museum, 

p.227.  



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 

  
صنعت بمصانع شركة الهند  ،(م21/هـ22)ق ،سجادة ذات جامة وسطى (898)لـوحـــة لـوحـــة   

 عن: ،محفوظة بمجموعة خاصة بباريس ،الشرقية بمدينة دلهي الهندية
Yves Mikaeloff, Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World, pl.187. 

 
 
 

تفاصيل  أ(898لوحة)
 من اللوحة



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
صنعت في الورش الفنية بشمال  ،(م21/هـ21)ق ،سجادة ذات جامة الوسطى (889)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،Rome, Luciano Coen Collection""محفوظة بـ  ،الهند

Enza Milanesi, The Carpet,Fig.135.              

 
 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 

  
 عن: ،إقليم كشمير ،(م21/هـ22ق) ،ات زخارف الجامة الوسطيسجادة ذ  ((888888))لـوحـــة لـوحـــة 

ABUYER'S GUIDE, ORIENTAL RUGS, OP. CIT, P.119. 
 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  
  عن: ،كشمير إقليم (،م2111) ،سجادة ذات زخارف الجامة الوسطي ((888888))لـوحـــة لـوحـــة 

http://arts.jozan.net/exhibitors.asp 
 

http://arts.jozan.net/exhibitors.asp


 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
 عن: ،مدينة أجرا ،(م21/21ق) ،سجادة ذات جامة وسطي ((883883))لـوحـــة لـوحـــة 

Jean gabus, connaissance du tapis , p.162. 
  

 
 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
صنعت في الورش الفنية بمدينة  ،(م21/هـ21نهاية) ،سجادة ذات جامة وسطى (888)لـوحـــة لـوحـــة 

 ن:ع ،محفوظة بمجموعة خاصة بباريس ،الكجرات الهندية
Yves Mikaeloff, Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World, pl.187. 

 

 

 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 
صنعت بالورش الفنية بمدينة  ،(م21/هـ21)ق ،سجادة ذات جامة وسطى (885)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،الكجرات الهندية
Yves Mikaeloff, Daniel Alcouffe, Great Carpets of the World,pl.190. 

 
 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
 ،أجرا مدينة ،(م21/هـ21)ق بداية ،سجادة ذات زخارف الجامة الوسطى (886)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،محفوظة بمجموعة خاصة بمدينة ميالن
Paul Hamlyn, Oriental Carpets,p.135.fig.65. 

 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

 

  
محفوظة بمتحف المترو بوليتان  ،(م21/هـ22)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية ((887887))لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،بنيويورك

http://www.metropolitancarpet.com/html/masulipatam.htm 
  

  
  السابقة أ( تفاصيل من اللوحة887لوحة)

http://www.metropolitancarpet.com/html/masulipatam.htm


 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  
محفوظة بمتحف  ،مدينة الهور ،(م21/هـ22ق ) ،سجادة ذات زخارف هندسية ((881881))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،يويوركالمترو بوليتان بن
Dimand , M.s and Maily Jean , Oriental Rugs In Meteropolitan Museum Of 

Art , New York , 1973, Figs.95. 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

  
محفوظة  ،مدينة الهور ،(م21/هـ22)ق ،زخارف هندسية وجزء من سجادة ذ ((888888))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،بمتحف المترو بوليتان
Dimand , M.s and Maily Jean , Oriental Rugs In The Metropolitan Museum 

Of Art ,p.140. 
 



 اللوحـــــــات                                                                                    السجاد المغولي الهندي 
 

  

  

    
صنعت بالورش الفنية  ،(م2011–2011) ،سجادة ذات زخارف هندسية  ((889889))لـوحـــة لـوحـــة   

 عن:،محفوظة بمتحف النسيج بواشنطن ،اإلمبراطورية بالهند
--  Hali, 88, September,1996, p.105.  

--  previously in the Kevorkian collection , Bennett, lan: rugs and carpets 

of the world, London 1977, p.129-130.  
 

تفاصيل من  أ(889لوحة)
 اللوحة



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 

 

 
محفوظة بمتحف  ،مدينة الهور ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية ((121121))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،الفنون بواشنطن
http://www.britannica.com/ebchecked/topic/396123/mughal. carpet  



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 

 
 ،مدينة الهور ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات طابع هندسي وبها زخارف نباتية (122)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،ة بمتحف المتروبوليتان بنيويوركمحفوظ

                                Enza Milanesi, The Carpet, Fig.142. 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 ،(م11هـ،11) بداية (م11/هـ11)ق نهاية ،سجادة ذات زخارف هندسية ((121121))لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،محفوظة بمتحف المترو بوليتان بنيويورك
Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the Mughal Era, The 

Metropolitan Museum of Art, p. 116.  

 أ( تفاصيل من اللوحة121لوحة)



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  

  
 عن: ،مدينة الهور ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية ((121121))لـوحـــة لـوحـــة 

http://nazmiyalantiquerugs.com/guide-to-antique-rugs/mughal-rugs/  
  

http://nazmiyalantiquerugs.com/guide-to-antique-rugs/mughal-rugs/


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  

  
مدينة  (،م11/هـ11)ق بداية م(11/هـ11ق) نهاية ،سجادة ذات زخارف هندسية( ( 121121))لـوحـــة لـوحـــة 
                 عن: ،الهور

      Ulrich schurmann, oriental carpets, p.235.   



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
 عن: ،مدينة جابور بشبه القارة الهندية(،م1100) ،سجادة ذات زخارف هندسية( ( 121121))لـوحـــة لـوحـــة 

--  Dimand Mailey, mughal animal and tree carpet, metro politan museum, 

fig.128.       

--  Ulrich schurmann , oriental carpets ,p.75.  



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
 مدينة باكستان التابعة لشبه القارة ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية ((121121))لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،الهندية

Walter A.Hawley, ORIENTAL RUG,ANIIQUE And Modern, p.178.  



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
بـ  محفوظة ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية ونباتية (121)لـوحـــة لـوحـــة 

Kunsthandel Paris ،:عن 
Islamische kunst verborgene schätze, Ausstellung des museums fürislamische 

kunst,pl.302. 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
 عن: ،(م11/هـ11)ق بداية (م11/هـ11نهاية )ق، سجادة ذات زخارف هندسية ((121121))لـوحـــة لـوحـــة 

Kntted rugs from india eastern – Turkestan, china, Tibet and Europe,pl.5..  
 
 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
  عن: ،(م11/هـ11)ق ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية( ( 111111))لـوحـــة لـوحـــة 

Kntted rugs from india eastern – Turkestan, china, Tibet and Europe, pl.6.  
  

  



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
  عن: ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية ((111111))لـوحـــة لـوحـــة 

Walter A.Hawley, ORIENTAL RUG,ANIIQUE And Modern,p.72.  



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
 عن: ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية ((112112))لـوحـــة لـوحـــة 

Walter A.Hawley, ORIENTAL RUG,ANIIQUE And Modern,p.174 .  



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  

  
صنعت فى ورش عمل السجاد  ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف هندسية ((111111))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،بباكستان في شبة القارة الهندية
Walter A.Hawley, ORIENTAL RUG,ANIIQUE And Modern, p.177.  

 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 

 
ُصنعت في مصانع شركة  (،م1311ة سن،)سجادة ذات زخارف أوربية الطراز ((111111))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،بمدينة الهور اإلنجليزية الهند الشرقية
- kendirck, a.f and tatter sall, c.e.c hand woven carpets (1922rpt. New york : 

dover publications, 1973 ) p.40 . 

--  stone, peter . the oriental rug lexicon . ( seattle : university of washing on 

press, 1977 ) p .193.   



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 
 
 

 
، أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111لوحة )



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
بداية  م(11/هـ11نهاية)ق ،سجادة ذات زخارف علي النسق األوربي ((111111))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،صنعت بالمصانع اإلمبراطورية في كشمير ،(م11/هـ11)ق
Stanley reed, oriental rugs and carpets ,w1, p.112.  

  



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
مصانع  ،(م11/هـ11) من النصف الثاني ،سجادة ذات زخارف أوربية الطراز ((111111))لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،شركة الهند الشرقية اإلنجليزية
                    Stanley reed, oriental rugs and carpets, p.109. 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
مبراطورية المغولية اإل ترجع إلي أواخر عهد ،سجادة ذات زخارف أوربية الطراز ((111111))لـوحـــة لـوحـــة 
  عن: ،مدينة أجرا ،بالهند

http://www.dorisleslieblau.com/indian-and-north-indian-rugs/ 
  

  

http://www.dorisleslieblau.com/indian-and-north-indian-rugs/


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

  

  
 عن: ،هورمدينة ال ،(م11/ه11)ق ،سجادة ذات زخارف أوربية الطراز ((111111))لـوحـــة لـوحـــة 

Guide charles , w.jacobsen ,oriental rugs acomplete joky , japan, p.75.  



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 ،صنعت بمدينة ميرزا بور بالهند ،(م11/هـ11)ق ،سجادة ذات زخارف أوربية (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 .Kamaladevi Chattopodhyaya, Indian Handicrafts,Pl.55                   ن:ع

 
 إقليم ،(م11/هـ11)ق من النصف االول ،سجادة ذات زخارف أوربية الطراز (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 .Kamaladevi Chattopodhyaya, Indian Handicrafts, Pl.56      عن: ،كشمير



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 

 

 
صنعت بالورش  ،(م11هـ،11)قمنتصف،سجادة ذات زخارف أوربية الطراز (111)لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،"Milan, Nilufar Collection "محفوظة بـ  ،الفنية بشمال الهند
                                Enza Milanesi, The Carpet, p.147. 

 
 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 ،م1111سنة ) ،شاب مفكر يقرأ كتاب وضع على حامل أمامه تمثل تصويرة (112)لـوحـــة لـوحـــة 
 ،محفوظة بمكتبة لوس أنجلوس للفنون بالواليات المتحدة األمريكية ،مدينة الهور (،م1113

 عن: ،عمل نادر الملك  مير سيد علي
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.73. 
- Stuart Cary Welch, Wonders of the Age,pl.74. 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 

 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة112)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 هـ10)ق ،جرة تمثل اإلمبراطور أكبر يستقبل السفير اإليرانى سيد بييصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،تصميم لعل عمل إبراهيم كهار ،مخطوط أكبر نامه ،(م13/
http://collections.vam.ac.uk/item/O9746/painting-akbar-receives-the-iranian-

anbassador/ 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 ،(م13/ هـ10)ق ،رة تمثل تقديم الوالء والطاعة لألمير حسين قالى خانيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،طرح لعل وعمل نامان ميكند
http://collections.vam.ac.uk/item/O9731/painting-tarkhan-divana-making-a-

treaty 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 ،مخطوط بابرنامه ،(م13/ هـ10)ق ،رة تمثل المجاذيب في خدمة بابريصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصور بنواري كالن
http://iicdelhi.nic.in/iic2008/Exhibitions_Baburnama.html 

http://iicdelhi.nic.in/iic2008/Exhibitions_Baburnama.html


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
عمل كيسو وبنوالى  ،(م13/ هـ10)ق ،رة تمثل مناقشة ألمراء وسط البحريصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،خورد
http://collections.vam.ac.uk/item/O9673/painting-an-interview-between-

munim-khan/ 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
مخطوط  ،(م13/ هـ10)ق ،رة تمثل زيارة اإلمبراطور بابر إلى ميرزايصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،عمل المصور جمشيد حيله ،بابرنامه

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 ،(م13/ هـ10)ق ،احتفال داخل القصر اإلمبراطوري لبابر تصويرة تمثل (111)لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،عمل المصور بيحركراتي ،مخطوط بابرنامه
https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 ،(م13/ هـ10)ق ،رة تمثل الناس يرجون من اإلمبراطور بابر الحمايةيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

   عن: ،عمل المصور سورو ،مخطوط بابرنامه
https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
مخطوط  ،(م13/ هـ10)ق ،رة تمثل بابر في هرات عند السلطان حسينيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،خضر حيلة عمل المصور ،بابرنامه

http://catalogue.leidenuniv.nl/primo_library/libweb/ action/search 10/5/2013 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 

 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 هـ10)ق ،رة تمثل  اإلمبراطور بابر في كابول يحتفل بمولد همايونيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

  عن:، ر شنكر جاجوراتيعمل المصو  ،مخطوط بابرنامه ،(م13/
https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
ط مخطو  ،(م13/ هـ10)ق،رة تمثل بداية الزمان يستقبل اإلمبراطور بابريصو ت (112)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن:، عمل المصور شنكر ،بابرنامه

Francis Robinson, The Mughal Dynasties, History to day, June 2007, p. 27. 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة112)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
مخطوط  ،(م13/ هـ10)ق ،رة تمثل حفل زفاف داخل القصر اإلمبراطورييصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،بابرنامه

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
عمل  ،مخطوط بابرنامه ،(م13/ هـ10)ق ،رة تمثل مقابلة بابر ألخيهيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،المصور فرح حيله
https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
مخطوط  ،(م13/ هـ10) ،رة تمثل بابر يحتفل بميرزا بداية الزمانيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن:، عمل المصور تريا ،بابرنامه

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 (،م1111سنة ) ،رة تمثل اإلمبراطور بابر يعبر البحر على بساط عائميصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصور بياج ،المكتبة البريطانية بلندنة بظمحفو  ،مخطوط بابرنامه
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.206. 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 

 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 (،م13/ هـ10)ق ،رة تمثل اإلمبراطور بابر فى جزيرة وسط البحريصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،مخطوط بابرنامه
https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
مخطوط  ،(م13/ هـ10)ق ،ابررة تمثل زيارة درويش لإلمبراطور بيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،عمل المصور بر نسيكه ،بابرنامه

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg 

https://www.google.com.eg/search?q=baburnama&hl=entbmbaburnama.jpg


 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 

 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 

 
 عن: (،م13/ هـ10)ق ،رة تمثل مقتل درويشيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

           . Alexander and karim, Painting at the Court of Akbar, op.cit, p.15 
 



 اللوحـــــــات                                                           السجاد المغولي الهندي                        
 

 

 
 (،م1110) ،رة تمثل بابر في حديقة القصر يستقبل أمراء من تركيايصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،سعمل المصور رام دا ،مخطوط بابرنامه
- Alexander and karim, Painting for the Mughal Emperor,p.88. 
- Susan Stronge, Painting for the Mughal Emperor,the art of the book 1560-

1660,p.74. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 :م0951سنة) ،)الكتاب خانه( في عهد اإلمبراطور المغولي أكبر تمثلتصويرة  (161)لـوحـــة لـوحـــة 
 Prince sadruddin Aga محفوظة بـ )،الهوربمدينة الورش الفنية رسمت في(، م0959

Kban Collection)،  عن: ،سنجوعمل المصور 
- Amina Okada, Indian Miniatures of The Mughal Court,p.12.pl.3. 
- Treasures of Islam, Sotheby's/Philip Wilson Publishers, p.153.pl.127. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة161لوحة )

 
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
تاريخ  مخطوط ،م(0959) ،الخليفة البغدادي قبل توليه الحكم تمثلتصويرة  (161)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصوربساون ،Freer Gallery of Art, Washington محفوظة بـ ،ألفا
Maurice Dimand, Indian Miniatures Paintings,p.12. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة161)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
محفوظة  ،مخطوط أكبر نامه (،م01/ هـ01ق) ،تصويرة تمثل مولد طفل (161)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،متحف فيكتوريا وألبرت بلندنب
   Lucille Schulberc, Historic India, Great Aces of Man,p.160. 
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 ،مخطوط أكبرنامه ،(م0951) ،تمثل أكبر يصطاد فى مدينة الهورتصويرة  (161)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، عمل مسكين وتلوين سرون،متحف فيكتوريا وألبرت بلندنمحفوظة ب
Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.127. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
)سنة  ،تصويرة تمثل الكاتب حسين قلم والمصور منوهر ولد بساون أثناء العمل (161)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،المكتب الهندي للكتب والتسجيالت بلندنب محفوظة ،م(0950

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.139. 
 
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
محفوظة بمتحف برلين  (،م0959سنة ) ،رة تمثل فنان مغولى أثناء العمليصو ت (166)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،بألمانيا

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.23. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 محفوظة  (،م0951سنة ) ،رة تمثل وليمة داخل القصر اإلمبراطورىيصو ت (161)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصور ميان ايشان، متحف المتروبولتيان بينويوركب
Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Courtp.21. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
محفوظة بمكتبة  (،م0959 -م0951)سنة  ،رة تمثل الفتاة والبغبغاءيصو ت (161)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،شستربيتى بدبلن
Douglas Barrett and Basil Gray, Treasures of Asia,Indian Paintings, pl. 70. 

 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 

 
 اللوحة السابقةأ( تفاصيل من 161)لـوحـــة لـوحـــة 

 
 
 
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
 عن: (،م01/ هـ01)ق ،يتحدث إلى أحد الجنود األميررة تمثل يصو ت (161)لـوحـــة لـوحـــة 

Susan Stronge, Painting for the Mughal Emperor,p.20. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة161)لـوحـــة لـوحـــة 

 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 عن: م(،01/هـ01)ق ،عاياهرة تمثل اإلمبراطور أكبر يستقبل أحد ر يصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

Suzan Stronge, Painting for the Mughal Emperor. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 ،(م0951سنة) ،رة تمثل أكبر يستقبل الحكام والنبالء ورجال البالطيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،طرح مسكين عمل سرون ،متحف فيكتوريا وألبرت بلندنب محفوظة ،مخطوط أكبرنامه
- http://collections.vam.ac.uk/item/O9420/painting-the-ambassadors-of-mirza-

shahukh/ 
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.125. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
طرح مسكين عمل  ،(م01/ هـ01)ق ،رة تمثل منظرًا إلغتيال أحد األمراءيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،سرون

http://collections.vam.ac.uk/item/O9420/painting-the-ambassadors-of-mirza-

shahukh/ 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 هـ01)ق ،صورة تمثل حسين قالي خان يعود من معركة جوجرات ويقابل أكبر (111)لـوحـــة لـوحـــة 

عمل المصور حسين نقاش، ورسم األشخاص  ،محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن ،(م01/
 عن: ،للمصور كيسو

Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.86. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
عمل  ،(م01/هـ01،)قرة تمثل اإلمبراطور أكبر على عرشه وولدهيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،المصور كمال ولد كهيم
 Alexander and karim, Painting at the Court of Akbar,p.92.                            



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
: 0951سنة) ،إبن عبد الرحيم فى بالطه رة تمثل اإلمبراطور أكبريستقبليصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،عمل المصور أننت (،0959

http://collections.vam.ac.uk/item/O9292/painting-royal-musicians-perform-

at-the/ 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
محفوظة  ،(م0959سنة ) ،تصويرة تمثل زيارة أحد األمراء لدرويش في الغابة (116)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصور مسكين، Aga khan Collection بمجموعة أغا خان
Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.184. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة116)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 ،الط اإلمبراطورى(منظرًا لـ )مجلس العلماء والحكماء داخل البتصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 ،عمل المصور مسكين ،المكتبة البريطنية بلندنمحفوظة ب ،مخطوط خمسة نظامي (،م0959)
 عن:

- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.130. 
- The Emperor Akbar Khamsa of Nizami, the British Library,fig.3. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 

 
صنعت بمدينة فتح  ،(م01/ هـ01)ق ،بالط الملكي ألكبرتمثل التصويرة  (111)لـوحـــة لـوحـــة 
  عن: ،بورسكرى

Fransis Robinson, Atlas of  the Islamic World since 1500, p.61. 
  



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
سنة ، )اإلمبراطور أكبر في أخر عمره يستقبل ميرزا عزيز تصويرة تمثل (111)لـوحـــة لـوحـــة 
عمل  ،Cincinnati Art Museum, Giftof john بـ محفوظة ،مخطوط أكبر نامه (،م0119

 عن: ،المصور منوهر
- Stuart Cary Welch,India Art And Culture,P.113.  
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal court, p.145. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 عن: ،(م0119 -0111سنة) ،رة تمثل أكبر أثناء أحد رحالتهيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

Susan Stronge, Painting for the Mughal Emperor,the art of the book 1560-

1660,p.80. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
مخطوط أكبر  (،م0119 سنة، )رة تمثل أكبر يستمع للعلماء ورجال الدينيصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،مكتبة شسيتر بيتي بدبلنمحفوظة ب ،نامة
                     Lucille Schulberc, Historic India, Great Aces of Man,p.177. 

                       



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 

 
 (،م0101 ) ،ظفارخان وأخوه بصحبة شعراء وفالسفة وموسيقيينتصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، عمل المصور بشنداس ،محفوظة بالمكتب الهندي للكتب والتسجيالت بلندن
         

 Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.161 
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 ،الكاتب عبد الرحمن أميريان والمصور دولت أثناء العملتصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصور دولت ،المكتبة البريطانية بلندنب محفوظة ،(م01/ هـ00)ق
The Art of the Book in India, The British Library Board,1982, pl.1. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
عمل  ،عصر اإلمبراطور أكبر ،أميرة تطلب مشورة الحكيمتصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،المصور بساون
Emmy Wellesz, Akbar's Religious Thought, Reflected in moghul painting, 

with 40, I, 11 ustrations, pl.9.       
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
مخطوط  (،م0109م:0101) ،طفل )األمير جهانجير(تصويرة تمثل مولد  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصور بشنداس ،متحف الفنون الدقيقة ببوسطنب محفوظة ،جهانجير نامه
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.158. 

- Stuart Cary Welch, India Art and Culture,p.114. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 

 
 للوحة السابقةأ( تفاصيل من ا111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 عن: ،(م01/ هـ00)ق بداية ،رة تمثل قصة حكم سليمانيصو ت (116)لـوحـــة لـوحـــة 

 Alexander and karim, Painting for the Mughal Emperor,p.101.                



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 ،صفحة من ألبوم (،م0161سنة ،) رة تمثل سيد راوبهاره مع سيد جاميصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصور بشنداس ،وألبرت بلندن متحف فيكتوريا
- Alexander and karim, Painting for the Jahangir,p.140. 
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.162. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
مخطوط  (،م0101) ،راطورصورتان تمثالن دراويش وأسرى فى حضرة اإلمب (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:،عمل المصور مانوهر وغالم ميرزا ،محفوظتان بمجموعة خاصة بأمريكا ،جلستان لسعدي
 Ernst J.Grube, The World of Islam, pl.100.                      



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 وظةفمح (،م0101-م0111سنة ) ،منظرًا للشراب والطرب تصويرة تمثل (111)لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،عمل المصور آقارضا ،يطانية بلندنالمكتبة البر ب
 Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.108.                    



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 هـ00)ق ،جلسة شراب وطرب ورقص تجمع بين أمير وأميرةتصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 ن:ع ،عمل المصور بشنداس ،محفوظة بالمكتبة البريطانية بلندن (،م01/
 Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.154.               



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 

 
بنه خيرام  في المسجد يستمعون لشكاوي تصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة  اإلمبراطور جهانجير وا 
 عن: ،محفوظة بمتحف الفن اإلسالمي ببرلين ،م(0161 – 0109) سنة ، الرعايا

Aus Dem Besitz,Der Staatlichen,museen zu berrlin,Geb R.mann/Berlin 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 

       
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
بنه األمير خيراما تمثل تصويرة (111)لـوحـــة لـوحـــة   (،م0161-0119سنة ،)إلمبراطور جهانجير وا 

 عن: ،(رمنوه)عمل المصور  ،محفوظة بالمتحف البريطاني بلندن ،صفحة من ألبوم مذهب
Stuart Cary Welch, India Art and Culture, p.115.                        



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
تمثل اإلمبراطور جهانجير يودع األمير خورام قبل ذهابه لمعركة تصويرة  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:،عمل المصور بلشند ،(م01/ هـ00)ق ،ميور
- Christopher Tadgell, Islam, from medina to the magred and from the indies to 

Istanbul, Routledge,p.58. 
- Ebba Koch,The complete Taj mahal and the riverfront gardens of 

agra,Thames&Hudson, P.7. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
صفحة من   (،م01/ هـ00)ق ،منظرًا لإلمبراطور جهانجير ووزيرهتصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،عمل المصور منوهر ،تان بنيويوركمحفوظة بمتحف المتروبولي ،البوم
Sanjeev P.Srivastava, Jahangir Aconnoisseur of Mughal art, New Delhi, 

India, 2001, p.34.           



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
سلطان العثماني رة تمثل األمبراطور جهانجير مستقباًل ملك إنجلترا واليصو ت (111)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،عمل المصور بشتر ،فرير جاليري واشنطن محفوظة بمتحف (،م0169، )وصوفي

Sanjeev P.Srivastava, Jahangir Aconnoisseur of Mughal art, New Delhi, 

India, 2001, p.59.           



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 :م0119 ) ،منظرًا ألمير يجلس على العرش وسط حاشيته تصويرة تمثل (116)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،عمل المصور بشنداس ،متحف جامعة هارفردب محفوظة (،م0101

- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.155. 
- Stuart Cary Welch, India Art and Culture,p.139.   



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 
 

 
 ،اإلمبراطور تيمور يتحدث إلى بابر وهمايون نتمثال تانتصوير  (أ،ب111)لـوحـــة لـوحـــة 

مأخوذة من ألبوم جهانجير  (،م0161) ،وشاهجهانجهانجير أكبر يتحدث إلى  واإلمبراطور
(Minto Album)، عن: ،عمل المصور جفردهان ،محفوظة بمكتبة شستر بيتي بدبلن   

 New Sletter Archives, Exotic India, The one stop shop for India Arts, Fiction 

in Mughal miniature painting, copyright © 2005, pl. 7.    
           

   
 
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 (،م0161) ،ألمير سليم يتتاقش مع دراويش وحكماء فى حديقةا تصويرة تمثل (111)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل المصور بشتر ،مكتبة شستر بيتى بدبلن ،Minto Albumصفحة من مخطوط 
J.M.Rogers, Muqarans, Vol.21, "What happened To The Mughal Furniture", 

The Role of The Imperial work shops, BRILL, 2004, p. 83. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 
 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة111)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
 (،م0169:م0109 ) ،ا لغناء الجوارى داخل غرفة القصرمنظرً تصويرة تمثل  (111)لـوحـــة لـوحـــة 

عمل المصور  ،تر بيتى بدبلنمكتبة شسب محفوظة،The Minto Albumصفحة من مخطوط 
 عن: ،جفردهان

 Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court, p.19. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 
 

 
سنة ) ،تصويرة تمثل جلسة ليلة على ضوء القمر ألمير صغير مع زوجته (111)لـوحـــة لـوحـــة 
عمل المصور  ،مكتبة شستربيتي بدبلنب محفوظة ،صفحة من ألبوم منتو ،(م0169:م0109
  عن: ،منكورد

Asok Kumar Das, Mughal Masters, Further Studies, p.141.         



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
صفحة من ألبوم  ،م(0261:م0261) ،رة تمثل منظر حفل موسيقي خلوييصو ت (102)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن: ،عمل المصور كوردمن ،مكتبة شستر بيتي بدبلنب محفوظة ،(Minto Album)منتو 

 .97عكاشة، التصوير المغولي اإلسالمي في الهند، لوحة ثروت  -
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.200. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة102)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
محفوظة  ،م(0261) ،(صورة شخصية لإلمبراطور شاه جهان) تصويرة تمثل (101)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،عمل نادر الزمان أبو الحسن ،بمتحف المتروبوليتان بنيويورك
- Amina Okada, Indian Miniatures of the Mughal Court,p.184.  
- Maggs Bros. Ltd, Oriental Miniatures and Illumination, Bibliolite, 

London,1980,p.56. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة101)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
محفوظة بـ  ،م(0261) ،(شخصية ألمير في غابة )صورة تمثل تصويرة  (102)لـوحـــة لـوحـــة 

Musée Guimet, Paris ، عن: ،عمل المصور بياج 
New Sletter Archives, Exotic India, The one stop shop for India Arts, Fiction 

in Mughal miniature painting, copyright © 2005, pl. 6.    



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة102)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
هـ/ 0197) ،رة تمثل مجموعة من الحكماء في جلسة علم عند ضفة نهريصو ت (102)لـوحـــة لـوحـــة 
  عن:،محفوظة بمجموعة األمير صدر الدين أغاخان ،م(0291

Sheila R.Canby, Princes, Poets & Paladins, Islamic and Indian Paintings from 

Collection of prince and Princess Sadruddin Agha Khan,p.151.pl.113. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة102)لـوحـــة لـوحـــة 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
المكتبة بمحفوظة  ،م(0911)،اإلمبراطورأورانجزيب يقرأ القرآن تصويرة تمثل (102)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،البريطانية بلندن
- Anjan chakraverty,Indian miniature painting, pl.130. 
- Bamber Gascoigne, The Great Moghuls,p.239. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 
 
 

 
     عن: (،م01/ هـ06)ق ،يكو ومعه ابنهاإلمبراطور دارا ش تصويرة تمثل (102)لـوحـــة لـوحـــة 

 .606الفن الهندي، لوحة  ثروت عكاشة، فنون الشرق األقصى،
  

  



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 
مدرسة بيندا )أحد ، م(0216) ،األمير مع زوجته داخل القصر تصويرة تمثل (102)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،مجموعة جوجرات في بومباي ،المدارس المحلية بالهند(
- Douglas Barrett and Basil Gray, Treasures of Asia, Indian 

Painting,British museum,1978,Pl.1. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 
 

 
رسمت )بمدرسة  ،م(0271)سنه  ،قصة من أشعار هندية قديمة تصويرة تمثل (102)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،محفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن ،باشوهلي المحلية(
Douglas Barrett and Basil Gray, Treasures of Asia, Indian Paintings,pl.169. 

 
 
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 
 
 

 
محفوظة بمكتبة  ،م(0271)  ،إقليم راجستان،األمير راجا يدخنتصويرة تمثل  (102)لـوحـــة لـوحـــة 

   عن: ،شستر بيتي بدبلن
Douglas Barrett and Basil Gray, The Arts of  India, P.172.         

 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 
 

 ،(م07)قمنتصف، ييتي هالة تتطلع إلى وجهها في المرأةرة تمثل راجيصو ت (120)لـوحـــة لـوحـــة 
 عن:،زيورخ –محفوظة بمتحف ريتبرج  ،المدرسة الراجستانية بجابيور

 .072ثروت عكاشة، الفن الهندي، لوحة   
 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 
 
 

 
رسمت بالورش الفنية  ،م(0211م : 0291)، رة تمثل أمير يقرأ القرآنيصو ت (122)لـوحـــة لـوحـــة 

Edwin Binney 3وظة بـ محف ،بإقليم الدكن
rd

 Collection, Sandiego، عمل المصور رحيم
  عن: ،خان

Islamic Heritage of the Deccan, George Michell, Marg Publications , p.105. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 
 (م01/ هـ06)ق بداية ،رة تمثل جلسة األمير وزوجته فى شرفة القصريصو ت (121)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، Rietberg Museum, Zurichمحفوظة بـ  ،الدكنرسمت بالورش الفنية بإقليم 
Islamic Heritage of the Deccan, George Michell, Marg Publications, p.107. 

 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 

 
رسمت  ،(م01/ هـ06)ق منتصف،تصويرة تمثل أمير وزوجته فى شرفة القصر (122)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: ،سباري -محفوظة بمتحف جيميه ،بالورش الفنية بإقليم الدكن
 .017ثروت عكاشة، الفن الهندي، لوحه  



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 
 

 
 أ( تفاصيل من اللوحة السابقة122)لـوحـــة لـوحـــة 

 

 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 
منتو تمثل اإلمبراطور جهانجير مع زوجته داخل القصر، صورة من رة يصو ت (412)لـوحـــة لـوحـــة 

، رسوم السيمرغ والتنين في زخرفة محفوظة بمكتبة شستر بيتى بدبلن (،م11/هـ 11ق) ،ألبوم
 .المغولي الهندي كتأثير صيني وافدبالتصوير السجاد رسوم 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 

 
، تشابه رسوم مجموعة خاصة(، م11/هـ 11ق )نسيج مطرز قطع من  (412)لـوحـــة لـوحـــة 

(، 101السيدات وأوضاعهن مع رسوم السيدات على السجاد المغولي الهندي، أنظر لوحة )
 عن:

L'esprit DE L'Inde, dans ks Collectiones des mucés d'art et d'histoire, Ville de Genéve, 

1997, p.18. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 
 

 
محفوظة بمتحف (، م11/هـ 11ق الهند، ) ،من النسيج تينقطع (412، )(412)لـوحـــة لـوحـــة 

، تشابه المنظر التصويري والرسوم اآلدمية والحيوانية ورسوم النباتات المنفذة المترو بوليتان
، 71على المنسوجات القطنية مع مثيلتها المنفذة على السجاد المغولي الهندين أنظر لوحات: )

  عن:(، 09، 09، 09، 01، 00، 77
Heritage, Court life & Arts Under mughal Rule, Victoria & Albert Museum, 1982, pl.70. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
م، صناعة اقليم الدكن بالهند،  11غطاء صندوق من الخشب، منتصف القرن  (412)لـوحـــة لـوحـــة 

محفوظ بمجموعة دافيد بكوبن هاجن، تشابه المنظر التصويرى على الغطاء مع المناظر 
 عن:(، 79المغولي الهندي، انظر: لوحة ) ة المنفذة على السجادالتصويري

- Cosmophilia: Islamic Art from the David Collection, Copenhage. 

- SMART MUSEUM OF ART UNIVERSITY OF CHICAGO February 

1–May 20, 2007, pl. 3. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 
، تشابه تحف المتروبوليتانمحفوظة بم (م11 /هـ11ق ) جلدة كتاب من الهند (412)لـوحـــة لـوحـــة 

رسوم الجامة الوسطى ورسوم السيمرغ مع مثيلتها على السجاد المغولي الهندي، انظر: لوحتا 
 (، عن:101، 79)

Master piaces in the metropolitan museum of art, p.263. 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 
 عن:طبق من الخزف عليه رسم فيلين يتصارعان، 

Oliver Watson, Ceramics From Islamic Lands. 

 
 قطعة سجاد عليها رسم فيلين يتصارعان

 
 تصويرة فيلين يتصارعان من المدرسة المغولية الهندية

  
مغولية لسجاد والخزف وتصاوير المدرسة الامنظر فيلين يتصارعان على تشابه  (442)لـوحـــة لـوحـــة 

 (. م11/هـ 11ق الهندية، )



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
دمية في التصوير رسوم األفيال والوجوه اآل

 المغولي الهندي
رسوم األفيال والوجوه اآلدمية على السجاد 

 المغولي الهندي
  

 
تشابه رسوم األفيال والوجوه اآلدمية في التصوير والسجاد المغولي الهندي مما  (441)لـوحـــة لـوحـــة 

 يدلل على الوحدة الفنية في العصر المغولي الهندي.



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  
ألفيال والثيران ومنظر جمالن يتعاركان رسوم ا

 في التصوير المغولي الهندي
رسوم األفيال والثيران ومنظر جمالن يتعاركان 

 في السجاد المغولي الهندي
  

ومنظر جمالن يتعاركان في التصوير والسجاد رسوم األفيال والثيران تشابه  (444)لـوحـــة لـوحـــة 
 ية في العصر المغولي الهندي.المغولي الهندي، مما يدلل على الوحدة الفن

 



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

  
مناظر تصويرية من مدرسة التصوير المغولي 

 الهندي )مخطوط حمزة نامه(
 مناظر تصويرية على السجاد المغولي الهندي 

  
المناظر التصويرية في التصوير والسجاد المغولي الهندي، مما يدلل تشابه  (442)لـوحـــة لـوحـــة 

 نية في العصر المغولي الهندي.على الوحدة الف



 اللوحـــــــات                                                                        السجاد المغولي الهندي 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
رسوم األشكال الخرافية في التصوير المغولي 

 الهندي

رسوم األشكال الخرافية في السجاد المغولي 
 الهندي

األشكال الخرافية المنفذة في التصوير والسجاد المغولي الهندي، تشابه رسوم  (442)لـوحـــة لـوحـــة 
 ة في العصر المغولي الهندي.على الوحدة الفنيمما يدلل 
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 م، مخطوط زفار نامه1222طراز الواق واق في صورة من المدرسة التيمورية إليران هرات، 

 

 
رسوم الفروع النباتية التي تنتهي برسوم آدمية وحيوانية )طراز الواق واق(  تشابه  (442)لـوحـــة لـوحـــة 

التصوير والسجاد المغولي الهندي، مما ي و التصوير التيمور أي )األشجار المتكلمة( المنفذة في 
 على الوحدة الفنية في العصر المغولي الهندي.يدلل 
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، عليها رسوم حيوانية تشابهت نجيرجها نماذج من العمالت الذهبية لإلمبراطور (442)لـوحـــة لـوحـــة 

 :عن(، 09 ،71، 79مع مثيلتها المنفذة على السجاد المغولي الهندي، انظر: لوحات )
Master piaces in the metropolitan museum of art, p.263. 
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محفوظة بمتحف فيكتوريا (، م11/هـ 11ق ) ،لهندا ،قطعة من نسيج الحرير (442)لـوحـــة لـوحـــة 

، تشابه شكل العقد المفصص وزخارف الساحة في قطعة النسيج مع مثيلتها وألبرت بلندن
 عن: أ(، 919، 99، 96، 91، 91لية الهندية، انظر: لوحات )سجاجيد الصالة والعمائر المغو 

http://www.vam.ac.uk/contentapi/search/?q=textile 
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متحف فيكتوريا (، محفوظة م11/هـ 11ق ، الهند، )نسيج القطيفة قطعة من  (442)لـوحـــة لـوحـــة 

لتها المنفذة على السجاد ، تشابه رسوم الفروع النباتية المنفذة على النسيج مع مثيوالبرت بلندن
 عن:(، 91، 96، 91، 99المغولي الهندي، أنظر لوحات: )

Basil Gray, The Arts Of India, Phaidon, Oxford, pl.94. 

 

 
مجموعة  ،اقليم الدكن بالهند(، م11/هـ 11ق من الزجاج ) قاعدة نرجيلة )حقة( (442)لـوحـــة لـوحـــة 
ر القرنفل المنفذة على الحقة مع مثيلتها على السجاد ، تشابه رسوم الفروع النباتية وأزهاخاصة

 (، عن:69، 66، 9المغولي الهندي، أنظر لوحات )
Mark Zebrowski, Gold, Silver & Bronze, From Mughal India, p. 36. 
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م محفوظ بمجموعة 1960سنة لهندا صندوق من الخشب المطعم بالعاج ، (422)لـوحـــة لـوحـــة 

، تشابه رسوم الحزم النباتية ورسوم أشجار السرو المنفذة ناصر خليل للفنون اإلسالمية بلندن
 عن:(، 1،9،9على األخشاب مع مثيلتها المنفذة على السجاد المغولي الهندي، انظر: لوحات)

http://www.khalili.org/islamic-collection.aspx 
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محفوظ بمتحف  (،م11هـ /11ق) ،الهند ،باب من الخشب منتصف (421)لـوحـــة لـوحـــة 

، تشابه الزخارف النباتية المنفذة داخل جامات مفصصة مع مثيلتها على السجاد المتروبوليتان
 عن:(، 99المغولي الهندي، أنظر: لوحة )

Master piaces in the metropolitan museum of art, p.263. 
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تشابه زخارف المئذنة مع زخارف ، م1919ئذنة مسجد وزر خان زخارف م (424)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، سجاد الصالة
Yves Porter, Gerard Degeorge, The Glory of The Sultans, Islamic 

Architecture in India, Paris, 2009. 
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رع ، تشابه أشكال العقود والساحة التي تمألها فتفاصيل من اللوحة السابقة (أ424)لـوحـــة لـوحـــة 

نباتي كبير يحمل فروع نباتية صغيرة وأزهار ونباتات المنفذة على بدن المئذنة مع مثيلتها 
، 96، 91، 99، 91، 90المنفذة في ساحة سجاجيد الصالة المغولية الهندية، أنظر لوحات: )

99 ،99.) 
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لى تشابه رسوم البخاريات ع، م1997، أجراب عتماد الدولةإمئذنة ضريح  (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:(، 119، 100، 109المغولي الهندي، أنظر لوحات: ) العمائر والسجاد
Rernard O'kane, The World of Islamic Art, The American in Cairo Press, 

p.62. 
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 (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 
 (أ422)لـوحـــة لـوحـــة 

 
 (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 
 (422)لـوحـــة لـوحـــة 
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 (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 
 (422)لـوحـــة لـوحـــة 

م(، تشابه رسوم الفروع النباتية وأشكال الفازات 11هـ، 11رخام بضريح تاج محل، )ق أعمال ال
، 91، 91المنفذة على الرخام مع مثيلتها المنفذة على السجاد المغولي الهندي، أنظر لوحات: )

 عن:(، 19، 10، 90
Ebba Koch, The Complete Taj Mahal and the Riverfront Gardens of Agra, 

Thames & Hudson, pl. 235: 241. 
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تشابه الشكل العام والزخارف بين السجاد الصفوي والمغولي الهندي في القرن  (422)لـوحـــة لـوحـــة 

  عن: ،م11هـ / ق 11
Daniel Walker, Flowers Underfoot, Indian Carpets of the Mughal Era, The 

Metropolitan Museum of Art, p. 70.  

الربع   ،إيران ،أ( سجادة من هرات910)
 محفوظة بـ  م،11هـ / ق 11األول من ق

Collection of the Corcoran 

Gallery of Art, Washington, D.C., 

Wiliam A.Clark Collection 

  الهند، الهور،( سجادة من ب910)
م، 11هـ / ق 11 من قالثاني الربع 

 محفوظة بـ 
Collection of the Corcoran 

Gallery of Art, Washington, D.C., 

Wiliam A.Clark Collection 
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 ،على سجاجيد أجراوافد  يإيران الفازات كتأثيرأشكال رسوم سجادة ذات  (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:، م1796سنة
Davide Halevim, Hali, The International Journal of Oriental Carpets and 

Textile Die Internationale Zeitschrift for Orientteppiche und Textilien, 1981, 

pl.5.  
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م(، توضح مدى تأثر 10هـ /11ق) ،أجرا سجادة ذات زخارف نباتية ، مدينة (421)ـــة ـــة لـوحلـوح

 عن:سجاجيد أجرا بالسجاد اإليراني المصنوع في مدينة بيجار اإليرانية، 
Davide Halevim, Hali, The International Journal of Oriental Carpets and 

Textile Die Internationale Zeitschrift for Orientteppiche und Textilien, 1981, 

pl.4. 
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م محفوظة 1799سجادة بارودا صنعت بمدينة بارودا بجوجرات مؤرخة بسنة  (424)لـوحـــة لـوحـــة 

، توضح مدى التأثير األوروبي على السجاد المصنوع تحت السيطرة بقطر اإلسالميبالمتحف 
  عن:اإلنجليزية ببالد الهند،  

Stuart Cary Welch, INDIA ART and Culture , p.340.  
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 اصيل من اللوحة السابقةتف (أ424)لـوحـــة لـوحـــة 
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 ،محفوظة بمجموعة خاصة بميالن (،م90قهـ /  16)ق  ،سجادة من كشمير (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:في زخرفة السجاد بعد العصر المغولي الهندي،  األوربيالطابع استمرار 
Michele Campana, Oriental Carpets, Paul Jamlyn, London, New York, 

Sydney, Toronto, p.152. 
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(، توضح التأثير األوروبي في رسم م17 /ه19ق) ،أميرات فى منظر طرب (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:السجاد بالصورة والميل إلى التحوير والبعد عن الطبيعة، 
Indische Miniaturen, Aus Dem Besitz Der staatlichen, Museen zu Berlin, s.d. 
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توضح توغل التأثير االوربى  (م17هـ/  19ق) ،صورة تمثل أميرتان فى شرفة (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن:ورسم الفروع النباتية المحورة على الطبيعة،  فى رسم زخارف السجاد
Indische Miniaturen, Aus Dem Besitz Der staatlichen, Museen zu Berlin, s.d. 
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(، توضح م17 /هـ19ق ) ،صورة تمثل أحد النبالء يجلس فى شرفة مع زوجته (422)لـوحـــة لـوحـــة 

 عن: التأثير األوربي في رسوم السجاد في تصاوير المدارس المحلية، 
Valérie Bérinstain, Susan Day, Élisabeth Floret, Clothilde Galea-Blanc, Odile 

Gallé, Martine Mathias, Asiyeh Ziai, Great Carpets of The World, the 

Vendome Press, p. 71. 
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